ZÁPISNICA

Č. 26

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 14. 6. 2018
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Z á p i s n i c a

č í s l o

26

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 14.6.2018.
Prítomní: 9 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.
Následne oboznámila prítomných s 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 plánu práce hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok
2018 (www.klenovec.sk ).
Predkladá: Lucia Parobeková
9. Správa o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce k 31.5.2018.
Predkladá: Lucia Parobeková
10.Správa o činnosti Obecnej polície Klenovec od 1.1.2018 .
Predkladá: Vladimír Dovala
11.Prerokovanie návrhu VZN č.2/2018 obce o označovaní ulíc, verejných
priestranstiev určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce
Klenovec (www.klenovec.sk ).
Predkladá: Ing.Mario Trnavský
12.Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing.Mario Trnavský
13.Rôzne.
14.Diskusia.
15.Schválenie uznesení.
16.Záver.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil Mgr. Dalibor Ďuriš.
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Po vznesenom návrhu starostka obce na návrh zástupcu starostky obce
odôvodnila a navrhla doplniť program zasadnutia

o bod č.12 voľby do

orgánov samosprávy obcí v roku 2018.
Na základe uvedeného návrhu poslanci jednohlasne odhlasovali zverejnen ý
návrh

programu

a

na

základe

skuto čností,

že

nikto

z poslancov

nepripomienkoval návrh na doplnenie programu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo zverejnený program 26. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Klenovec doplnený o bod č.12 voľby do
orgánov samosprávy obcí v roku 2018?
prítomní

8

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová,

za

8

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu pr ijali poslanci uznesenie č. 511/2018, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: Mgr. Eva
Brndiarová, PhDr.Janka Pohorelská a Milan Čajko.
Nakoľko k uvedenému návrhu po slanci nevzniesli žiadne pripomienky, dal a
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

8

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik,Mgr.Stanislava Zvarová,

za

8

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr.Stanislava Zvarová,

proti

0

zdržal sa

0

3

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 512/2018, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov

Martina

Štefánika a Mgr. Stanislavu Zvarovú.
Určených

overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému

bodu programu prijali uznesenie č. 513/2018, ktoré tvorí prílohu k tejt o
zápisnici.
5.

Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uzn esení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a informovala poslancov o spôsobe ich plnenia:
uzn.č.502/2018 – v plnení
uzn.č.503/2018 – COOP Jednota súhlasí s podmienkami, treba vypracovať
geometrický plán,
uzn.č.504/2018 – splnené
uzn.č.505/2018 – splnené
uzn.č.506/2018 – v plnení
uzn.507/2018 - v plnení
uzn.č.509/2018 – nová rozhlasová ústredňa už je v prevádzke
uzn.510/2018 - splnené
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 514/2018, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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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 zastupiteľst va, ktoré sa konalo dňa
25.4. a to nasledovne:
- 30.4. sa tradične v obci staval na námestí Máj a kultúry program pripravili
folklórne súbory z obce,
- 7.5. sme si pripomenuli Deň oslobodeni a spojen ý s kladením vencov
k pamätníkom padl ých na námestí,
- 10.5. Pamiatkový úrad uskutočnil obhliadku strechy budovy obecného úradu
Pamiatkovým úradom, pričom už máme aj vyjadrenie,
-

11.5.

sa

uskutočnilo

pracovné

stretnutie

s dopravným

inžinierom

a dopravným policajtom ohľadom riešenia uzávery počas Klenovskej rontouky,
- 15.5. začali pracovníčky Sociálnej poisťovne kontrolu na obecnom úrade,
- 17.5. zasadal Mikroregión Sinec -Kokavsko na Rovnom, kde sa bude konať aj
Deň Mikroregiónu,
- 17.5. sa uskutočnila s lávnostná schôdza k 40.výročiu založenia Klubu
dôchodcov,
- 23.5. z dôvodu výmeny a rekonštrukcie verejného osvetlenia sa uskutočnilo
pracovné stretnutie,
- 26.5. sa na ihrisku v Klenovci uskutočnili previerky pripravenosti hasičských
zborov,
- 29.5. sa v Rimavských Zalužanoch uskutočnila koordinovaná príprava
projektov MAS, kde sme m y dali kúpalisko, čo je pre nás priorita a tržnicu,
- 30.5. bolo na pracovnom stretnutí s vedení OV SZPB ohľadom aktualizáci e
členov,
- 30.5. sa uskutočnilo pracovné stretnut ie so zástupcom Pracovnej zdravotnej
služby ohľadom BOZP a PO,
- 1.6. sa vedenie obce zúčastnilo na slávnostnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva v Hnúšti pri príležitosti Dní mesta,
- 2.6. bol zorganizovaný Rozprávkový les a prvý raz na Slopove – Laz e
,
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- 7.6. sa starostka obce zúčastnila pojednávania na Okresnom súde v Rim.
Sobote,
- 8.6. zorganizovala ZO SZPB v spolupráci s obcou súťaže žiakov 8.ročníka ZŠ
s MŠ V.Mináča,
- 11.6. boli vedením obce prijatí študenti z VŠ v Bratislave, ktorí sa zaoberajú
terénnym výskumom,
- 11.6. v Rakytníku zasadala Rada ZMOGaM -u.
Starostka obce ďalej informovala poslancov o tom, že nám prešiel projekt na
detské ihrisko v materskej škole (dostali sme 8 tis.€) a na kompostéry.
Ďalej sa okrem bežných prác pracuje na :
- stavebných prácach v obci, ako sú parkoviská a rigol na ul. 9.mája,
- pracovníci pracujú na prideľovaní orientačných čísiel,
- pripravuje sa Komunitný plán,
- pripravujú sa podklady pre projekt y na rekonštrukciu kúpaliska,
- uskutočňuje sa údržba verejných priestranstiev,
- upraví sa aj web stránka obce.
Správu

o činnosti

obecného

úradu

od

posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a poslanci prijali uznesenie číslo
515/2018, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.Interpelácia poslancov
Nebola žiadna.
8.Prerokovanie návrhu plánu práce hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok
2018.
Parobeková Lucia HK obce – predložila poslancom na schválenie návrh plánu
práce hlavnej kontrolórky

obce na 2. polrok 2018 , ktorý bol

zverejnený na

web stránke obce.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dal a
starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu plánu práce hlavnej
kontrolórky obce na 2. polrok 2018?
prítomní

8

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr.Stanislava Zvarová,

za

8

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr.Stanislava Zvarová,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 516/2018 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
9.Správa o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce k 31.5.2018.
Parobeková Lucia HK obce – predložila poslancom správu o vykonaných
kontrolách hlavnou kontrolórkou obce k 31.5.2018.
Správu o vykonaných kontrolách vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 517/2018 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
10. Správa o činnosti Obecnej polície Klenovec od 1.1.2018
Dovala

Vladimír,

náčelník

obecnej

polície

–

predložil

poslancom

na

prerokovanie správu o činnosti Obecnej polície Klenovec od 1.1.2018.
Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
K správe o činnosti Obecnej polície Klenovec od 1.1.2018 poslanci nevzniesli
žiadne pripomienky, správu vzali i na vedomie a k uvedenému bodu programu
prijali uznesenie č. 518/2018 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila PhDr.Katarína Zamborová.
11. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2018 obce Klenovec o označovaní ulíc,
verejných priestranstiev, určovaní súpisných a orientačných čísiel na
území obce Klenovec.
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Ing. Trnavský - predložil poslancom návrh na prerokovanie VZN č. 2/2018
obce Klenovec o označovaní ulíc, verejných priestranstiev, určovaní súpisných
a orientačných čísiel na území obce Klenovec, ktorý bol zverejnený na web
stránke obce,
-

konštatoval, že sa to odkladal o a ani väčšie mestá na okolí orientačné
čísla nemajú,

-

museli sme pristúpiť na pridelenie orientačných čísiel a máme to dorobiť
do konca mesiaca,

-

občania si budú musieť urobiť nové občianske preukaz y,

-

zredukovali sme počet názvu ulíc z 57 na 36 v registri adries.

PhDr. Zamborová – mala dotaz ohľadom názvu Pavlínka a Javorinky.
Čajko – pripomienkoval názvy ulíc , ktoré majú byť schválené názvoslovnou
komisiou,
- názvy ulíc vychádzajú z historického hľadiska .
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že musí sa to urobiť do konca júna, musí to
urobiť aj Hnúšťa a Tisovec,
-

výmena občianskych preukazov bude bezplatná,

-

musíme to urobiť do konca júna, nakoľko budú vyhlásené voľby do
samosprávy obcí a odvtedy nastáva moratórium.

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie VZN č. 2/2018 obce Klenovec
o označovaní ulíc, verejných priestranstiev, určovaní
súpisných a orientačných čísiel na území obce Kl enovec?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 519/2018 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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12. Voľby do orgánov samosprávy obci v novembri 2018
Mgr. Kaštanová – starostka obce predložila poslancom návrh

v zm ysle ust.

§11 odst. 4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na
rozsah výkonu funkcie starostu obce Klenovec a to počas funkčného obdobia
rokov 2018-2022 a navrhla vzhľadom na počet obyvateľov obce Klenovec
rozsah výkonu funkcie starostu obce Klenovec na plný úväzok a to počas
celého funkčného obdobia rokov 2018 -2022.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevznies li žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie v zmysle ust. §11 odst. 4 písm. i) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., že rozsah výkonu
funkcie starostu obce Kl enovec bude na plný úväzok a to
počas celého funkčného obdobia rokov 2018 -2022?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 520/2018 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – predložila poslancom návrh v súlade so zákonom č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

v z.n.p.

a to na

vytvorenie 1 volebného obvodu pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať
v novembri 2018, to znamená že nič sa nemení oproti minul ým voľbám.
Ešte predt ým boli 3 volebné obvody, tak ako boli aj volebné okrsky, ale
občania túto skutočnosť o pripomienkovali, lebo napr. z Obrancov mieru chceli
voliť poslanca z Majera.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie 1 volebného obvodu pre komunálne
voľby, ktoré sa budú konať v novembri 2018 a to v súlade so
zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v z.n.p.?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0 0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 521/2018 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – predložila poslancom návrh v súlade s § 11 odst. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. aby sa vyjadrili k počtu poslancov
obecného zastupiteľstva v Klenovci počas volebného obdobia rokov 2018 –
2022,
-

starostka dala na zváženie, že na základe zákona o obecnom zriadení
podľa počtu občanov v obci od 3000 – 5000 je stanovený počet
poslancov od 9 -11, takže sme na hranici,

-

treba hlavne prihliadať na demografický vývoj, nakoľko máme

3050

obyvateľov.
PhDr. Zamborová

- prihovorila sa za počet poslancov v počte 11, nakoľko

spĺňame literu zákona.
Bálint – pri 11 poslancoch je aj ich širší záber a platí - viac hláv, viac rozumu.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie 9 poslancov na celé bud úce volebné
obdobie?
prítomní

9

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

za

4

Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik,

proti

1

Richard Bálint

zdržal sa

4

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

10

Mgr. Kaštanová – konštatovala, že návrh na 9 poslancov neprešiel a vyhlásila
ďalšie hlasovanie.
Hlasovanie: Kto je za schválenie 11 poslancov na celé budúce volebné
obdobie?
prítomní

9

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

za

5

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr. Katarína Zamborová,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

1

Štefánik

zdržal sa

3

Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, PhDr.Janka Pohorelská

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 522/2018 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
13. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Zuzana Toporyová bytom Revúca - žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti

Ing. Trnavský – informoval poslancov o žiadosti Toporyovej Zuzany bytom
Revúca na odpredaj parcel y registra C -KN
- 671 o rozlohe 167 m 2 evidovanú na LV 1238 v k.ú Klenovec ako zastavané
plochy a nádvoria
- 672 o rozlohe 178 m 2 evidovanú na LV 1238 v k.ú Klenovec ako záhrady a
stavbu evidovanú na LV 1238 v k.ú Klenovec ako rodinný dom súp. č. 127/9.
- Svoju žiadosť odôvodnila rozšírením prevádzky na až 3 pracovné miesta
a vytvorením chránenej dielne,
- dôvodová správa tvorí prílohu k zápisnici.
Mgr. Kaštanová – poukázala na skutoč nosť, že cel ý pás pozemkov v tejto
časti obce je už vykúpený je vo vlastníctve obce,
-

kvetinárstvo sme im dali do prenájmu a musela by sa im dať výpoveď,

-

dali si žiadosť na priam y predaj a nikde nie je napísané, že si nemôže
dom a pozemok kúpiť aj niekto in ý,

-

už dávno sme sa dohodli na obecnom zastupiteľstve, že vykúpime
pozemky v strede obce a pozemky až po baptistický kostol sú už naše,
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-

zvážte, či je to rozumné predať.

Štefánik – treba chrániť obecný majetok.
PhDr. Zamborová – nemali by sme sa zbavovať poz emkov v strede obce.
Mgr. Zvarová – nie je dôvod to predávať.
Ing. Trnavský – v budúcnosti sa môže aj zdravotné stredisko rozširovať.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslancami dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti na od predaj parcely registra C KN:
- 671 o rozlohe 167 m 2 evidovanú na LV 1238 v k.ú Klenovec ako zastavané
plochy a nádvoria
- 672 o rozlohe 178 m 2 evidovanú na LV 1238 v k.ú Klenovec ako záhrady a
stavbu evidovanú na LV 1238 v k.ú Klenovec ako rodinný dom súp . č.
127/9?
prítomní

9

za

0

proti

9

zdržal
sa

0

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

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

K uvedenej žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 523/2018, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Anny Kapuscinski bytom Ontario – žiadosť o zámenu nehnuteľnosti
Ing. Trnavský – konštatoval, že na minulom zasadnutí sme schvaľovali zámer
predať alebo zameniť pozemky v Pasiečke a žiadateľka si dala vypracovať
znalecký posudok na obidva pozemky a predložil poslancom na schválenie
zámenu nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť číslo 1:
-pozemky vo vlastníctve Obce Klenovec, evidovan é v katastrálnom území
Klenovec na LV -1238. Jedná sa o parcel y registra C-KN:
číslo 8851/1, evidovanú ako zastavané plochy a nádvo ria, o výmere 250m 2 ,
číslo 8851/2, evidovanú ako orná pôda, o výmere 320m 2 ,
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cena pozemkov je určená znaleckým posudkom č. 55/2018 zo dňa 9.6.2018
vypracovaným znalcom Ing. Jaro slavom Heckom ul. Muránska 486. Celková
predajná cena nehnuteľnosti je

2 166,00 €.

Nehnuteľnosť číslo 2:
-pozemky vo vlastníctve Anny Kapuscinski bytom 669 TR ICO Dr.
Cambridge, Ontario, Kanada, evidované v katastrálnom území Klenovec na
LV-4958. Jedná sa o parcel u registra C-KN:
číslo 8891, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 554m 2 ,
cena pozemku je určená znaleckým posudkom č. 55/2018 zo dňa 9.6.2018
vypracovaným znalcom Ing. Jaroslavom Heckom ul. Muránska 486, Tisovec .
Celková predajná cena nehnuteľnosti je

2 105,20 €.

Finančné vyrovnanie zámeny 60, 80-€, zaplatí žiadateľka Anna Kapuscinski
pri podpise zámennej zmluvy.
Zámer predaja alebo zámeny tohto obecného majetku bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 25. 4. 2018 uznesením č. 504/2018 a bol od 10. 5. 2018,
zverejnený na stránke obce na dobu 15 dní.
Zámena sa uskutoční v zm ysle § 9a zákona číslo 138/1991 Zb. ods. 1, písmeno
c) o majetku obcí v aktuálnom znení, priam ym predajom najmenej za cenu vo
výške všeobecnej hodnot y majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.
Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie zámennej
zmluvy a uhradiť všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
Zámenná zmluva v zmysle tohto uznesenia bude podpísaná do 120 dní odo dňa
schválenia obecným zastupiteľstvom.
Nakoľko k uvedenému návrhu posl anci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zámeny nehnuteľnosti podľa hore
predloženého návrhu?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie č. 524/2018 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Pribilincová

Katarína,

bytom

Klenovec,

Klenovčok

19

–

kúpa

nehnuteľnosti

Ing. Trnavský – predložil poslancom

žiadosť na kúpu nehnuteľností od

vlastníčky Pribilincovej Kataríny, bytom Klenovčok 19, Klenovec a to :
- parcelu registra C -KN číslo 22/3 o rozlohe

53 m 2 evidovanú na LV 708

v k.ú Klenovec ako zastavané plochy a nádvoria v spoluvl astníckom podiele
½.
- parcelu registra C -KN číslo 22/2 o rozlohe

92 m 2 evidovanú na LV 753

v k.ú Klenovec ako zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníckom podiele
1/1
- parcelu registra C-KN číslo 23 o rozlohe

103 m 2 evidovanú na LV 753

v k.ú Klenovec ako záhrada v spoluvlastníckom podiele 1/1
- stavbu súpisné číslo 49/19 postavenú na parcele CKN -22/2 evidovanú na
LV 753 v k.ú Klenovec ako rodinný dom.
Kúpna cena menovaných nehnuteľností je

ohodnotená súdnym znalcom na

sumu 3 600 €.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie kúpy nehnuteľnosti od vlastníčky
Kataríny Pribilincovej na základe predloženého návrhu?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie č. 525/2018 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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14.R ô z n e
Rozdelenie finan čných prostriedkov z rezervného fondu.
Mgr. Kaštanová - konštatovala, že na minulom zasadnutí už predložila určité
návrhy, čo je potrebné v obci urobiť, nakoľko máme v rezervnom fonde
162 200 €, ale nejakú časť si musíme nechať ešte nejakú rezervu a tak
predložila poslancom návrh na rozdelenie finančných pros triedkov rezervného
fondu vo výške 125 521 € nasledovne:
1. dvere - dom smútku ...............................................9 198 . 2. dvere – lekáreň ................................................. ... 1 920.3. závesná zametacia kefa za traktor ...........................3 600. 4. pos ypové samonakladacie rozmetadlo za traktor.......4 020. 5. vchodové dvere k detskej lekárke............................ 833. 6. okno do predajne u p.Hanzelovej............... .............. 500. 7. dvere a okná dom služieb – 5 ks............................. 7 000.8. oplotenie športovej hal y........................................ 5 000.9. oplotenie cintorína a vstupy .................................15 000. 10.asfaltovanie ul. Klenovčok....................................33 150. 11.chodník ul. Sládkovičova .....................................15 000. 12.oprava kanalizačných kanálov v obci............... ..... 5 000.13.2 ks stolov na stolný tenis .............................. ..... 1 200.14.kúpa rodinného domu ..................................... ..... 3 600.15.vybavenie športovej hal y ................................ ..... 5 000.16.oprava fasády tribúny TJ ................................ ..... 1 000.17.kamerový systém .................. ........................ .... 5 000.18.verejné osvetlenie hlavnej ulice LED .............. .... 5 000.19.informačná turistická tabuľa .......................... .... 1 000.20.ihrisko v materskej škole ............................... .... 1 500.21.okná na z dravotnom stredisku................. .............. 2 000.V konečnom dôsledku poslanci konštatovali, že financie z rezervného fondu
budú rozdelené a čas a okolnosti ukážu, čo sa nám podarí urobiť a čo nie.
Po dôkladnom prerokovaní uvedeného návrhu a pripomienkovaní navrhovaných
aktivít realizovaných z rezervného fondu , dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie na rozdelenie finančných prostriedkov
rezervného fondu vo výške 125 521 € ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie č. 526/2018 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

14. D i s k u s i a
PhDr. Zamborová – pripomienkovala schátraný dom vedľa predajne Júreho
v strede obce,
-

znečisťovanie ovzdušia aut obusmi Jána Ulického,

-

vrakovisko u Michala Pirnika v strede obce.

Mgr. Zvarová – pripomienkovala problematickú kanalizáciu v kultúrnom
dome.

Poslanci pripomienkovali:
-

doriešenie kanalizácie v zdravotnom stredisko,

-

dovybavenie športovej hal y,

-

opony na javisku,

-

oplotenie cintorína,

-

pripomienkovali verejnoprospešné práce nezamestnanými,

Čajko – pripomienkoval nevysporiadané pozemky pod ulicou Nová štvrť , treba
v yčleniť nejaké financie z rezervného fondu a každý rok treba vykúpiť nejaké
pozemky. Sú to hriechy minulosti, ale treba to postupne spraviť.
Bálint – navrhol lavičky dať do športovej hal y,
-

mal dotaz, či od 9/2018 bude prevádzkyschopná športová hala.

Mgr.Kaštanová – zareagovala na diskusný príspevok poslanca Richarda
Bálinta, ktorý pripomienkoval na predchádzajúcom zasadnutí ohľadom stĺpikov
a okolnosti verejného obstarávania. Bolo konštatované, že reklamácia bola
vybavená a boli vymenené aj siete.
Bálint – informoval poslancov, že Mgr.Michal Píš mu poslal podrobnú správu
o verejnom obstarávaní.
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Čajko – mal dotaz ohľadom projektovej dokumentácie kúpaliska , pričom m y
by sme si mali povedať, čo tam chceme a čo nie,
-

treba doriešiť aj to, aby nám neunikala voda z kúpaliska,

-

doriešiť tam treba sociálne zariadenia, či budú kontajnérové, či
murované, ohrev vody, zdravotná miestnosť, využiteľnosť solárov.

Mgr. Kaštanová – pozvala poslancov na 40. ročník GMFS.
Mgr. Zvarová – vyzvala poslancov na pomoc pri zabezpečení Klenovskej
rontouky.
Bálint – pozval poslancov na Memoriál Pavla Slatinského dňa 14.7.2018 .
15. Schválenie uznesení .
Na záver boli ešte raz predsedníčkou návrhovej komisie prečítané všetky
uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľs tva schválené.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslancom za aktívnu účasť
na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Martin Štefánik
Mgr. Stanislava Zvarová

Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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