ZÁPISNICA

Č. 9

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 27. 2. 2020
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Z á p i s n i c a

č í s l o

9

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 27.2.2020.
Prítomní: poslancov 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.
Zvlášť privítala Ing. Tibora Perinu, projektového manažéra Národného
projektu podpory vysporiadania pozemkov z úradu Splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity.
Následne

oboznámila

prítomných

so

zverejnen ým

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 prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Prerokovanie návrhu dodatku č. 3 k VZN č. 7/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ostatných miestnych
poplatkoch na území obce KLENOVEC na rok 2013 a ďalšie zdaňovacie obdobia Zmena § 4 Sadzba dane - https://www.klenovec.sk/samosprava/zverejnovanie/uradnatabula/navrh-dodatku-c3-k-vzn-7-2012-miestne-dane-a-poplatky453.html?kshowback=
Predkladá: Ing. Lojková
9. Prerokovanie návrhu prílohy č. 9 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klenovec https://www.klenovec.sk/samosprava/zverejnovanie/uradna-tabula/navrh-prilohy-c9vzn-c1-2011-dotacie-na-ziaka-oz-454.html?kshowback=
Predkladá: Ing. Lojková
10. Prerokovanie návrhu na rozpočtové opatrenie č. 1/2020.
Predkladá. Ing. Lojková
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019.
Predkladá: Lucia Parobeková
12. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Lojková
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Schválenie uznesení.
16. Záver.
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Na

základe

z poslancov

predloženého

návrhu

nepripomienkoval

a na

doplnenie

základe
programu

skutočností,
dala

že

nikto

starostka

obce

hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo zverejneným programom zasadnutia ?
prítomní

7

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

7

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 137/2020, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: Jana
Mocná, PhDr. Janka Pohorelská a Martin Štefánik.
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

7

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

7

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 138/2020, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Milan Čajko
a Mgr. Dalibor Ďuriš.
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Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie č. 139/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

5.

uznesení

Kontrola

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a konštatovala, že:
-

prenájom stánku v par ku – bol zrealizovaný

-

rekonštrukcia zdravot ného strediska sa začala realizovať.

Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 140/2020, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva.
Mgr.Kaštanová – predložila poslancom správu o činnosti obecného úradu, od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva t.j. 12.12.2019, ktorá bola
nasledovná:
-

14.12.

–

sa

uskutočnil

florba lový

turnaj

v športovej

hale,

ktorého

organizátori boli florbalisti pôsobiaci v obci ,
-

v priebehu

mesiaca

december

sa

uskutočnili

hodnotiace

zasadnutia

organizácií v obci,
-

29.12.- bola zorganizovaná Silvestrovská est ráda v kultúrnom dom e, ktorého
organizátorom boli členovia FS Vepor a Mladosť

-

8.1. – sa uskutočni la výstava fotografií v Hnúšti, organizovaná MAS
Malohont,

-

20.1. –zasadala Rada ZMOGaM -u na OcÚ v Čerenčanoch,

-

21.1. – sa uskutočnilo súdne konanie vo veci ochrany majetku obce na
okresnom Súde v Rim. Sobote,

-

22.1.-

sme

si

pripomenuli

75.

výr.

osl obodenia

obce

spom ienkovým

stretnutím a pietnym aktom na námestí,

4

23.1.- sme prevzali Medailu pri príležitosti 75. výročia oslobodenia z rúk

-

ministra

obrany

SR,

ktorého

sa

zúčast nila

starostka

obce

a zástupca

starostky,
11.2.-zasadal Mikroregión Sinec -Kokavsko v Rim. Bani,

-

-uskutočnilo sa pracovné stretnutie so zástupcom firmy Renovia,
-pracovné stretnutie s pánom Jánom Uli ckým z firmy Fantastic,
-pracovné stretnutie ohľadom projektu nízkouhlíkovej stratégie z Rim.
Soboty,
15.2. – sa starostka obce zúčastnila 85. výr. narodenia nášho čestného občana

-

pána Štefana Pelikána v Lietavskej Lúčke,
18.2. – zasadala Rada ZMOGaM -u vo Vyšných Valiciach,

-

Ďalej sa pracuje na :
-

realizácie schválených aktivít v obci, robia sa prieskumy trhu,

-

uskutočňuje sa príprava rekonštrukci e zdravotného strediska , a následné
rokovania so zubnou l ekárkou, ktorá bude pôsobiť v obci,

-

príprava žiadosti na pr ojekt na obnovu pamät níka na námestí,

-

pripravujú sa parlamentné voľby ,

-

robí sa zimná údržba ciest.

Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo
141/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.

Interpelácia poslancov.

PhDr.

Pohorelská

–

mala

dotaz

ohľadom

rekonštrukcie

zdravotného

strediska, čo sa všetko už urobilo a čo sa plánuje.
Ing. Trnavský – informoval o prebiehajúcich stavebných prácach, pričom sa
robia nové omietky, nová elektroinštalácia, sanita, sociálne zariadenie,
znižujú sa stropy, nové kúrenie, doktorka zoberie aj ďalšiu miestnosť na
röntgen a momentálne sa naceňuje kúrenie.
Mgr. Kaštanová – informovala, že predpokladaný termín ukončenia
rekonštrukčných prác by mal byť začiatkom júna 2020,
- doktorka tu bude na celý úväzok, celý týždeň,
- mala by tu mať aj 2 röntgeny,
- predpokladáme, že náklady na rekonštrukciu budú okolo 60 tis. €.
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Čajko – - mal dotaz ohľadom fungujúcej kanaliz ácie v zdravotnom
stredisku,
-keď sa robí nech sa všetko poriadne pripraví a doktorke treba vytvoriť
podmienky a s tým názorom sa stotožnili aj ostatní poslanci.
Ing. Pavel Struhár,PhD. – pripomienkoval rozpadajúci sa rodinný dom po
pani Margite Ľaudárove j (Dropovej), v susedstve Vladimíra Jakabšica, ktorý
už ohrozuje plynovú prípojku na jeho dome.
Ing. Trnavský – informoval, že momen tálne čakáme na posudok statika,
ktorý by mal byť do 2 týždňov a pravdepodobne bude vydané stavebným
úradom

búracie

povoleni e

na

rodinný

dom

a o tejto

skutočnosti

b udú

informovaní vlastníci.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Štefan Ištók.
8. Prerokovanie návrhu dodatku č. 3 k VZN č. 7/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
ostatných miestnych poplatkoch na území obce KLENOVEC na rok 2013 a
ďalšie zdaňovacie obdobia - Zmena § 4 Sadzba dane
Ing. Lojková – predložila na prerokovanie návrh dodatku č. 3 k VZN č.
7/2012 o miestnych daniach a mies tnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a ostatných miestnych poplatkoch na území obce
KLENOVEC na rok 2013 a ďalšie zdaňovacie obdobia - Zmena § 4 Sadzba
dane, ktorý bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na web stránke obce
v podstate sa jedná o zmena sadzby z lesných pozemkov z 0,35% na 0,50%
a táto zmena sa premietne len od 1.1.2021.
Ing. Figuli – mal dotaz ako budú zabezpečené platby aj za ostatné pozemky ,
orná pôda a trvalé trávne pozemky , nakoľko každá parcela má mať svojho
platiteľa, či má obec všetko podchytené a či nechýbajú peniaze za tieto
pozemky, treba to skontrolovať.
Štefánik - pristúpili sme len k lesným pozemkom, nakoľko sme mali veľmi
nízke percento.
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Čajko – problémy sú vtedy, keď sú pozemky v súbore „E“ a občania si
priznávajú podľa „E“ parciel a vy máte pozemky „C“ a každý platí tak , ako
má na liste vlastníctva , všetko sa dá do poriadku len po pozemkových
úpravách a je pravda, že sú to peniaze obce.
Mocná – druh pozemkov platí družstvo a máme „E“ parcely a čakáme na
dotácie a potom si aj my vyplatíme.
Mgr. Kaštanová – nikdy nie sú 100% platby za pozemky, skôr sú problémy
so starými pozemkami.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie dodatku č. 3 k VZN č. 7/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a ostatných miestnych
poplatkoch na území obce KLENOVEC na rok 2013 a ďalšie
zdaňovacie obdobia - Zmena § 4 Sadzba dane ?
prítomní
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Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 142/2020 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

9.Prerokovanie návrhu prílohy č. 9 k VZN č. 1/2011 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy a dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Klenovec .
Ing. Lojková – predložila poslancom na prerokovanie návrh prílohy č. 9
k VZN č. 1/2011 – dotáciu na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce, ktorý bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na web stránke obce .

7

Kategória škôl a
školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku
na 1 žiaka v eurách na rok

Elokované pracovisko SNP 1177 pri ZŠ s MŠ
V. Mináča a ŠJ pri MŠ
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ V. Mináča v
Klenovci
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ V. Mináča v
Klenovci

3 798,07 €
231,55 €
697,52 €

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu prílohy č. 9 k VZN č. 1/2011 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy a dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území obce Klenovec ?
prítomní

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 143/2020 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

10.Prerokovanie návrhu na rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Ing. Lojková – predložila poslancom na prerokovanie návrh na rozpočtové
opatrenie č. 1/2020 v zmysle § 14 ods. 2 písmen b) a c) zákona č. 583/2004 Z.
o rozpočtových

z.

pravidlách

územnej

samosprávy

v znení

neskorších

predpisov - povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie
a viazanie výdavkov, a to:
PRÍJMY
-

položka 453 000 - 11 570,88 € (kód zdroja 131 J)
- 3 236,41 € (kód zdroja 72j)

8

VÝDAVKY
-

položka 614 000 – 628,64 € (kód zdroja 131J)

-

položka 632 001 – 2 777,44 € (kód zdroja 131J)

-

položka 633 011 – 8 164,80 € (kód zdroja 131J)

-

položka 633 011 – 3 236,41 € (kód zdroja 72j)

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
prítomní

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 144/2020 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

11.Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019.

Parobeková Lucia – hlavná kontrolórka obce predložila poslancom s právu
o kontrolnej činnosti za rok 2019, ktorá je spracovaná písomne a tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
PhDr. Pohorelská – mala dotaz ohľadom obecnej polície, či to boli ďalšie
zistenia, alebo tie isté.
Ištók – mal dotaz ohľadom výberového konania, či sa niečo okolo toho
robilo,
Štefánik – treba urobiť prieskum , lebo už sme to hovorili pred 6 mesiacmi.
Čajko – treba zverejniť výberové konanie, aby sa to dozvedeli aj z inakade
ale veď nemusíme nikoho vybrať,
- treba to riešiť, keď vieme, že je tam problém,
- treba nastaviť podmienky,
- a dokedy budeme čakať?
- treba dohodnúť výberovú komisiu , ktorá by stanovila podmienky,
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- je voľné miesto člena OP po Farkašovi, tak treba výberové konanie na člena
OP.
PhDr. Pohorelská – treba dávať na to pozor, pretože ako sa postavia
podmienky a požiadavky do podmienok výberového konania, lebo pokiaľ sa
stanovia požiadavky a záujemca ich

splní, ako mu

odôvodníš,

že ho

neprijmeme?
Po diskusii bol navrhnutý do výberovej komisii :
Martin Štefánik, Milan Čajko, Štefan Ištók.
Mgr. Ďuriš – treba podmienky stanoviť v komisii.
Parobeková – informovala poslancov, že množstvo problémov sa rieši už
počas kontrol,
- zároveň vysvetlila problém spôsobu poskytovania stravy členom súborov
počas GMFS, čo treba prehodnotiť, a by sa zbytočne neplytvalo, pretože deti
dostanú stravné lístky a mnohokrát po vystúpení nasadnú do autobusov
a odídu,
- počet lístkov musí súhlasiť s fakturovaným počtom stravy,
- je tu priestor na premýšľanie a zlepšenie, pán Zvara o tom vie.
Po prerokovaní vzali poslanci správu na vedomie a pri jali uznesenie číslo
145/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

11. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií .

Žiadosť TJ Družstevník o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 7 600 €

Ing. Lojková – predložila poslancom na prerokovanie žiadosť TJ Družstevník
o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 6 800 € na platby faktúr pre SFZ
a ObFZ, cestovné náklady, nákup lôpt a športového oblečenia a iného textilu
(teplákové

súpravy,

uteráky,

štulcne),

náku p

tréningových

futbalových

pomôcok, nákup potrieb na údržbu trávnika, nákup čistiacich a pracích
prostriedkov, náklady na organizovanie športových podujatí a 800 € na nákup
bedmintonových pomôcok . Žiadosť bola prerokovaná vo finančnej

komisii
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s tým, že poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná najneskôr do 31. 12.
2020.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti TJ Družstevník o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 6 800 € podľa predloženého
návrhu a 800 € na nákup bedmintonových pomôcok s tým,
že poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná najneskôr
do 31. 12. 2020?
prítomní

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 146/2020, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

13. R ô z n e
Informácia o návrhu

dodatku k zmluve o spolupráci pre podaktivitu

„Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“ pre národný projekt Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít ITMS 2014+kód:312051Y209

Na

zasadnutie

obecného

zastupiteľstva

sa

dostavil

Ing.

Tibor

Perina,

projektový manažér Národného projektu podpory vysporiadania pozemkov
z úradu Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý poslancom
podal podrobnú informáciu o návrhu

dodatku k zmluve o spolupráci pre

podaktivitu „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“ pre národný projekt
Podpora

vysporiadania

s prítomnosťou

právnych

marginalizovaných

vzťahov

k pozemkom

rómskych

k omunít

v obciach
ITMS

2014+kód:312051Y209,
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-

podrobne

informoval

o

vysporiadaní

právnych

vzťahov

k pozemkom

v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,
- v 148 obciach zmapovali stav pozemkov v osídlení, obec vlastní pozemky
v tejto lokalite,
- len 2 pozemky sú zapísané v katastri nehnuteľností ,
- v katastri nehnuteľnosti nie je zapísaná cesta v rómskej osade,
- identifikácia by bola bezplatná a bola by hradená z Národného projektu,
- ponúkame odpredaj pozemkov, resp. dlhodobý prenájom,
- klienti, ktorí majú

legalizovateľný dom, by sa mohol aj odpredať, avšak

treba dávať pozor, či nie j e nehnuteľnosť v exekúcii,
- mohla by sa oddeliť cesta, ktorá ide cez pozemok,
- robíme vysporiadanie pozemkov, uhrádzame všetky náklady s vysporiadaním
nehnuteľností,
- bez vysporiadania nie je možný ďalší rozvoj týchto lokalít,
- ďalším problémom sú aj č ierne stavby v osídleniach, a ich zlegalizovanie
a následné vysporiadani e,
- chceme zafixovať tento stav, vy máte pozemky vo vašom vlastníctve, ale nie
je to v skutočnom stave a my by sme vám to urobili bezplatne,
- geodet by to vymeral a dal zapísať do katastra nehnuteľnosti,
Mgr. Kaštanová – ale v podmienkach je, že pri ceste sú aj niekoľko
nehnuteľnosti.
Ing. Tibor Perina – keby sme vysporiadali len cestu a nie obydlia, určite by
nám to vyhodili ,
-prínos do obce by bolo to, keby bol vysporiadaný pozemok pod domom,
-my riešime len pozemky,
-dali by sa minimálne 2 -3 domy, ktoré by sa dali zlegalizovať ,
-robíme aj osvetové činnosti (pani Orgovánová) v tejto oblasti,
-my pomáhame obci, sú to prostriedky EÚ,
-môžeme to zrealizovať do 30.6.
Štefánik – oni sú zadĺžení, nebudú ani tak platiť za daň z pozemku,
Mgr. Kaštanová – ak to urobíme 10, tí budú platiť nájomné a ďalší 25
nebudú platiť.
Čajko – súpisné čísla im boli pridelené pred 20 – 30 rokmi.
Ing. Tibor Perina -pani Orgovánová sa tejto problematike venuje 30 rokov ,
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-domy sú naviazané na cestu, cesta by bola oddelená, ale bolo by to riziko je
pre geodeta, lebo mi mu môžeme zaplatiť len v tedy, keď bude zápis
v katastri,
-pozemok je dôležitý,
PhDr. Pohorelská – od jedných sa bude vymáhať poplatok a od druhých nie,
tak to nebude dobre.
Čajko – buď sa to urobí všetkým obyvateľom v rómskej osade, ale nie len 2 -3
rodinám,
- pozemky sú tam obecné, oni nebudú súhlasiť, aby sa vysporiadali pozemky
len pod stavbou a že budú za to platiť,
Mgr.Píš – mal dotaz ohľadom nadväzujúcich povinných projektov.
Ing. Tibor Perina - riešime to na celom Slovensku a u vás to nie je až také
najhoršie,
-súhlasíte, aby sa oddelila cesta a sú tam 2-3 domy zlegalizovateľné,
-tí Rómovia by boli vzorom pre ostatných, veď my by sme sa s nimi ešte
porozprávali,
-mnohí sa snažia dostať z rómskych osád,
-skúsme, aby tam prišla pani Orgovánová , vysvetlí im situáciu.
Figuli – prídeme za nimi a povieme im ideme vám pomôcť a budete platiť.
K uvedenej problematike nastala medzi poslancami diskusia.
Po prerokovaní vzali poslanci informáciu

na vedomie a prijali uznesenie

číslo 147/2020 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Žiadosť o poskytnutie dotácie

na realizáciu projektu Obnova objektu

„Pamätník

svetovej

obetiam

1.

a 2.

vojny“

(č.

vojnového

hrobu

51504300001, lokalita: Nám. K. Salvu v obci Klenovec) , názov výzvy:
„Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020“;
Mgr. Píš – informoval poslancov o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie
na realizáciu projektu Obnova objektu „Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej
vojny“ (č. vojnového hrobu 51504300 001, lokalita: Nám. K. Salvu v obci
Klenovec), názov výzvy: „Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky
13

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov
na rok 2020“;
- oslovili sme aj pamiatkový úrad,
- taktiež aj komoru reštaur átorov pán Fiľo bol aj na obhliadke pamätníkov,
a do pondelka by dal rozpočet na obnovu,
- do 16.3. by sme sa zapojili do vládnej výzvy.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na
realizáciu projektu Obnova objektu „Pamätník obetiam 1. a 2.
svetovej vojny“ (č. vojnového hrobu 51504300001, lokalita:
Nám. K. Salvu v obci Klenovec), názov výzvy: „Vyzvanie
predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov
na rok 2020“?
prítomní

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 148/2020 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Žiadosť

o poskytnutie

príspevku

z rozpočtovej kapitoly Ministerstva

vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 130/2005
Z. z. o vojnových hroboch na výkon prác na vojnovom hrobe v rámci
realizácie

projektu

Reštaurátorská

obnova

pamiatkového

o bjektu

„POMNÍK“ (č. ÚPZF: 1055/1, zaužívaný názov PO: pomník padlým v SNP,
č. vojnového hrobu: 51504300007, lokalita: Park mieru na Nám. K. Salvu
v obci Klenovec);
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Mgr.

Píš

-

informoval

poslancov o

predložen í

žiadosti

o poskytnutie

príspevku z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch na
výkon prác na vojnovom hrobe v rámci realizácie projektu Reštaurátorská
obnova pamiatkového objektu „POMNÍK“ (č. ÚPZF: 1055/1, zaužívaný názov
PO: pomník padlým v SNP, č. vojnového hrobu: 51504300007, lokalita: Park
mieru na Nám. K. Salvu v obci Klenovec);
a

spolufinancovanie

minimálne

20

%

z celkových

výdavkov

projektu

z vlastných zdrojov obce zahrnutých v rozpočte na rok 2020, a to až do výšky
spolufinancovania 3 000 EUR.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 130/2005 Z. z.
o vojnových hroboch na výkon prác na vojnovom hrobe
v rámci realizácie projektu Reštaurátorská obnova
pamiatkového objektu „POMNÍK“ (č. ÚPZF: 1055/1,
zaužívaný názov PO: pomník padlým v SNP, č. vojnového
hrobu: 51504300007, lokalita: Park mieru na Nám. K. Sal vu
v obci Klenovec) ; a spolufinancovanie minimálne 20 %
z celkových výdavkov projektu z vlastných zdrojov obce
zahrnutých v rozpočte na rok 2020, a to až do výšky
spolufinancovania 3 000 EUR.
prítomní

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 149/2020 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Rekonštrukcia chodníka na ul. 9.mája.
Ing. Trnavský – informoval poslancov o nutnosti rekonštrukcie chodníka na
ul. 9.mája, na čo by sa vyčlenilo z rezervného fondu 2 5 tis. € na dlažbu a na
to sme nemali schválené financie.
Mgr. Kaštanová – už niekoľko rokov sme hovorili o tomto chodníku.
Ing. Figuli – len ako hovoríte, že tam bude zelený pás, ak ho tam bude treba
aj udržiavať.
Po prerokovaní a na základe skutočnosti, ž e k uvedenému návrhu poslanci
nevzniesli už žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie čiastky 25 tis. €. z rezervného fondu na
rekonštrukciu chodníka na ul. 9.m ája?
prítomní

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

Po prerokovaní návrhu prijali uznesenie číslo 150/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Ing. Trnavský - ešte by sme mali schváliť peniaze na úpravu pozemku pred
Jednotou na Sídlisku,
-vysvetlil ako, kým a aké práce boli naceňované na plochu pred obchodom,
-chodník na ul. 9.mája sa aj tak nebude hneď robiť v l. polroku a ak áno, tak
aj tak bude treba aby s adol.
Mgr.Kaštanová – no, ale na to

už nemáme peniaze, keď sme schválili

chodník, celkom vyčistiť rezervný fond tiež nemôžeme, lebo keď sa stane
nejaký havarijný stav, nebudeme to mať ako riešiť,
-pretože my vždy vychádzame z prognóz a prvýkrát sa prognózy odlišujú od
reality a bude nám chýbať asi 60 tis. €,
-rezervný fond už asi nebudeme môcť na nič iné využiť len na zdravotné
stredisko a na chodník,
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-budeme musieť stanoviť priority, čo sa bude sk ôr robiť,
-chodník na ul. 9.mája by sme mohli urobiť z toho druhého rezervného fondu,
ktorý budeme schvaľovať v júni
Po diskusii bolo poslancami jednoznačne konštatované, že prioritou je
zdravotné stredisko a plocha pred predajňou Jednoty.
Po prerokovaní uvedeného návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zrušenie uznesenia č.150/2020?
prítomní

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

Po prerokovaní návrhu prijali uznesenie číslo 151/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Rekonštrukcia

plochy

pred

predajňou

COOP

Jednota

na

ul.

Sládkovičovej.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za použitie finančnej čiastky 10 900 € z rezervného
fondu na rekonštrukciu plochy pred predajňou COOP
Jednota na ul. Sládkovičovej?
prítomní

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 152/2020 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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GOSUN

s.r.o.

Námestie

slobody

13,

Zvolen

–

žiadosť

k zaradeniu

a zriadeniu elokovaných pracovísk
Mgr. Kováčová – predložila poslancov žiadosť GOSUN s.r.o. Námestie
slobody 13, Zvolen k zaradeniu a zriadeniu elokovaných pracovísk :
1. EP Gemerská Ves 205, 982 62
2. EP Muránska Dlhá Lúka 321, 050 01
3. EP Jilemnického 91, Revúca, 050 01
4. EP Sídlisko 162, Sirk, 049 64
ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy, Ul. 9.mája 718, Klenovec
v zmysle 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.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že máme aj rozhodnutie od Ministerstva
školstva SR.
Nakoľko k uvedenému návrhu 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 elokovaných pracovísk :
1. EP Gemerská Ves 205, 982 62
2. EP Muránska Dlhá Lúka 321, 050 01
3. EP Jilemnického 91, Revúca, 050 01
4. EP Sídlisko 162, Sirk, 049 64
ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy, Ul. 9.mája 718,
Klenovec v zmysle 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?
prítomní

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0
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Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 153/2020 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Návrhy na ocenenia

Mgr. Kaštanová – predložila poslancom návrhy na udelenie Ceny obce
Klenovec pre :
1. Špeciálnu základnú školu Klenovec pri príležitosti

70. výročia jej

vzniku
2. Bedmintonovému klubu RODON Klenovec pri príležitosti 10. výročia
jeho vzniku, za reprezentáciu obce Klenovec
a finančnú odmenu po 200 € pre ocenené kolektívy.
PhDr. Pohorelská – informovala poslancov, že škola bola zriadená 1.9.1950
v 70 rokoch bola zrušená v roku 1985 bola znovu z riadená,
- snažíme sa zapájať do života v obci,
- momentálne majú 51 detí,
-informovala o plánovanej rekonštrukcii budovy školy.
-v mene detí a zamestnancov poďakovala za nomináciu na ocenenie i napriek
tomu, že obec nie je zriaďovateľom školy.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie sa uskutočnilo jednotlivo za každý návrh.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu starostky obce na udelenie Ceny
obce Klenovec pre :
1. Špeciálnu základnú školu Klenovec pri príležitosti 70. výročia jej
vzniku
2. Bedmintonovému

klubu

RODON

Klenovec

pri

príležitosti

10.

výročia jeho vzniku, za reprezentáciu obce Klenove c
a finančnú odmenu po 200 € pre ocenené kolektívy?
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prítomní

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

Po prerokovaní návrhu prijali uznesenie číslo 154/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Mgr. Kaštanová – predložila poslancom návrh na udelenie Ceny starostky
obce Klenovec pre :
1. pána Milana Stieranku, ľudového výrobcu za prínos a šírenie ľudovej
umeleckej výroby,
2. pána

Jána

Kováčika

prostredníctvom

za

dlhoročnú

fotogr afií,

vydal

aj

dokumentáciu
s dvoma

obce

Klenovec

spoluautormi

knihu

fotografií a finančnú odmenu po 100 € pre ocenených jednotlivcov.
PhDr. Pohorelská – pripomienkovala ocenenie MUDr. Jána Cibuľu.
Mgr. Kaštanová – informovala, že prezidentka SR ocenila MUDr. Jána
Cibuľu a chystáme pripomenutie si Dr.Cibuľu v auguste osobitným spôsobom
aj za účasti Katedry romistiky v Nitre.
Hlasovanie sa uskutočnilo jed notlivo za každý návrh.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu starostky obce na udelenie Ceny
starostky obce Klenovec pre :
1. pána Milana Stieranku, ľudového výrobcu za prínos a šírenie
ľudovej umeleckej výroby,
2. pána Jána Kováčika za dlhoročnú dokumentáciu obce Klenovec
prostredníctvom

fotografií

a finančnú

odmenu

po

1 00

€

pre

ocenených jednotlivcov?
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prítomní

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 155/2020 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Správa o demografickom vývoji obce Klenovec v roku 2019.
Mgr. Kováčová – predložila poslancom správu o demografickom vývoji obce
Klenovec v roku 2019.
Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo
156/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

14. D i s k u s i a
Ing. Struhár PhD. – bol som požiadaný pani Marcelou Jakabšicovou , aby
som informoval vedenie obce a poslancov o tom, že zomrel jej otec a bola mu
zle diagnostikovaná žltačka a bol to falošný poplach, pretože v tom čase
zastupovala v kuchyni v škôlke.
Ďuriš – preočkovanie nariadili samotní hygienici.
Mgr. Kaštanová – my sme postupovali na základe verejnej vyhlášky od ÚVZ
v Rim. Sobote, ako nás usmerňovala hygiena
- práveže my sme upokojovali občanov.
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Poslanecký návrh

poslanca Štefana

Ištoka

o prenajímaní

priestorov

vestibulu spoločenského domu na súkromné účely a zrušenie uznesenia
č.98/2019 z 18.6.2019.
Ištok

-

podal

poslanecký

návrh

o prenajímaní

priestorov

vestibulu

spoločenského domu na súkromné účely a na zrušenie uznesenia č.98/2019
z 18.6.2019,
-najlepšie je všetko zavrieť a nestarať sa o to,
-ples tam môže byť,
-sociálne zariadenia sú urobené a ich nefunkčnosť a je najmenej to poriešiť,
-treba stanoviť nejaké pravidlá na prenájom,
-kde nie je vôľa, nie je cesta.
Mgr. Kaštanová – my stále udržiavame a platíme výmenu okien, dverí,
budeme robiť aj dlažbu v reštaurácii hotela Vepor,
-my nemáme prispôsobené priestory vestibulu na väčšie akcie,
-aj nedávno, keď sme o tom hovorili, aj Stanka Zvarová spomínala, že tieto
priestory sa devastujú a ničia,
-treba dať poslanecký návrh,
-poukázala na skutočnosť, že keď prišli ohľadom tohto vestibulu, vždy už
chceli napr. vyzdobovať už v piatok, odovzdávali v nedeľu, ale platiť chceli
vždy len za l deň,
- malo by sa platiť 120 €/l deň,
-ničili sa steny, pribíjaním klincov, lepením rôznych dekorácií,
-po akcii vždy prídu a vyjednávajú, aby nemuseli platiť,
Čajko – keď chceš akciu v sobotu prídeš si v sobotu pre kľúče a ak ich
odovzdáš v sobotu platiť budeš len za 1 deň, ak odovzdajú kľúče v nedeľu,
tak budú platiť aj za nedeľu.
Po prerokovaní uvedeného poslaneckého návrhu a na základe skutočnosti, že
k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie poslaneck ého návrhu poslanca Štefana
Ištoka o prenajímaní priestorov vestibulu spoločenského
domu na súkromné účely a zrušenie uznesenia č.98/2019
z 18.6.2019?
prítomní

8

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik

za

3

Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,

proti

0

zdržal sa

5

Milan Čajko, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD, Martin Štefánik

Na základe hlasovania bolo konštatované, že poslanecký návrh poslanca
Štefana Ištóka nebol schválený a poslanci prijali uznesenie číslo 157/2020 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Parobeková – to znamená, že platí naďalej neprenajímanie vestibulu,
-ak budete mať nové návrhy s novými podmienkami treba ich vypracovať
a zverejniť pred zasadnutím zastupiteľstva.

Ing. Struhár PhD. – opakovane upozornil na parkovanie áut na verejných
priestranstvách , tento problém je všeobecný v celej obci už bol niekoľkokrát
pripomienkovaný a je vypuklejší.

Mgr. Kaštanová – do budúceho zastupiteľstva treba si rozmyslieť:
- ohľadom pozemkov v rómskej osade,
- podmienky konkurzu na člena obecnej polície – výberovú komisiu (napr.
predsedovia komisií + poslanec Štefan Ištok, Martin Štefánik , resp. aj všetci
poslanci), ktorí stanovia podmienky.
Ištók – požiadal o posunutie začiatku zasadnutia obecného z astupiteľstva na
17 hod.
Na záver boli ešte raz predsedníčkou návrhovej komisie prečítané všetky
uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené.
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Na záver starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslancom za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Milan Čajko
Mgr. Dalibor Ďuriš

Zapisovateľka:
Mgr.Ružena Kováčová
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