Z Á P I S N I C A Č. 6
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 22. 4. 2015
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Z á p i s n i c a

č í s l o

6

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 22. 4. 20 15
Prítomní: -

11 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina

-

ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Zlata
Kaštanová starostka obce, ktorá p rivítala prítomných a konštatovala, že sú
prítomní všetci 11 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu

zasadnutia, ktorý je

nasledovný :
1. Otvorenie zasadnutia.
2.

Schválenie návrhu programu zasadnutia.

3.

Voľba návrhovej komisie.

4.

Určenie overovateľov zápisnice.

5.

Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.

7.

Interpelácia poslancov.

8.

Plnenie uznesenia č. 469/2014 o prenájme časti starého kultúrneho domu.
Predkladá: Pavel Farkaš, predseda OZ Pomoc deťom

9. Prerokovanie žiadostí o určení výšky dotácií podľa VZN č. 3/2012 .
Predkladá: Ing. Viktória Majerová
10. Správa o organizačnom zabezpečení 37. ročníka GMFS-Klenovskej rontouky.
Predkladá: Jaroslav Zvara
11. Schválenie plánu práce hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015
( www.klenovec.sk)
Predkladá: Lucia Parobeková
12. Prerokovanie žiadostí občanov .
Predkladá : Ing. Mario Trnavský
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Schválenie uznesení.
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Starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu.
Nakoľko poslanci nemali pripomienky k navrhovanému programu zasadnutia
dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupit eľstva
riadilo predloženým návrhom programu ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 80/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci : Mgr. Janka
Pohorelská, Mgr. Eva Brndiarová a Richard Bálint.
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

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 81/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslan kyne Ing. Štefániu
Dovalovú a PhDr. Katarínu Zamborovú.
Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie č. 82/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Kontrola

5.

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a informovala poslancov o spôsobe ich plnenia.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 83/2015, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová -

predložila poslancom ústnu informáciu o činnosti

obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorá bola
zameraná na:
-

vypracovanie projektu na rekonštrukciu kotolne v ZŠ V. Mináča,

-

pracuje sa na viacúčelovej športovej hale,

-

pracuje sa na projektoch Múzea súkenníctva a gubárstva a ešte sa
nezačalo na projekte Klenovská izba,

-

svoju činnosť začal aj Dobrovoľný hasičský zbor,

-

17.3. sa uskutočnila výročná schôdza Mikroregiónu Sinec – Kokavsko,

-

18.3. bolo uskutočnené pracovné stretnutie so zástupcami firmy VARES
Banská Bystrica ohľadom káblovej televízie,

-

23.3. zasadala Rada Združenia miest a obcí Gemera v Rimavskej
Sobote,

-

25.3. bolo organizované školenie CO pre starostov v Hrachove,
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-

26.3. zasadala Programová rada GMFS -KR 2015

-

27.3. pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutočnilo prijatie
pedagogických a nepedagogických zamestnancov školských zariadení
v obci starostkou obce v obradnej miestnosti,

-

28.3. zorganizovala Obec Klenovec, OZ RODON a Mikroregión Sinec Kokavsko Veľkonočný turnaj v stolnom tenise,

-

8.4. zasadala Dozorná rada MAS Malohont v Hrachove,

-

9.4. sa uskutočnilo zasadnutie MAS Malohont,

-

uskutočnili sa pracovné stretnutia :

-

s Jánom Ulickým ohľadom rozvozu stravy pre dôchodcov,

-

s Ing. Jánom Kantorom z dôvodu prerokovania žiadosti o odpredaj
pozemkov pre firmu Evasport s.r.o. Klenovec,

-

s pánom Valachom ohľadom výstavby športovej h al y,

-

s pánom Kuriatkom bola prerokovaná stavba Múzea súkenníctva
a gubárstva.

Správu o činnosti

obecného úradu od

posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 84/2015, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7. Interpelácia poslancov
Nebola žiadna.
8. Plnenie uznesenia č. 469/2014 o prenájme časti starého kultúrneho
domu .
K prejednávanému bodu programu sa dostavili zástupcovia OZ Pomoc deťom:
Pavel Farkaš, Miroslav Farkaš, Vanda Farkašová a Barnabáš Oláh.
Pavel Farkaš, štatutárny zástupca OZ Pomoc deťom – predložil správu
o plnení uznesenia č. 469/2014 o prenájme časti starého kultúrneho domu,
ktorá je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
P.Farkaš – informoval poslancov obecného zastu piteľstva, že budovu starého
kultúrneho domu chcú dať do poriadku po vzájomnej dohode s obcou, nakoľko

5

projekt im prešiel len čiastočne. Momentálne pracujú na projekte zameranom
na pomoc ľuďom v hmotnej núdzi.
Mgr. Zvarová – mala dotaz , aká by mala byť spolupráca s obcou.
P.Farkaš – konštatoval, že chceli by dať do poriadku budovu starého
kultúrneho domu, na ktorom zhnitá strieška, ktorá už bola v dezolátnom stave ,
spadla a túto by chceli opraviť aj s fasádou budovy, pričom by

celú túto

opravu financoval i oni z prostriedkov občianskeho združenia,
-

pripomenul, že bola podpísaná zmluva s obcou na prenájom priestorov
časti starého kultúrneho domu na dobu 11 rokov,

-

informoval poslancov, že na projekt dostali okolo 40 tis. € a v tom sú aj
plat y a z t ýchto peňazí by nechceli zakryť

len časť vchodu do

prenajat ých priestorov spomínaného kultúrneho domu , ale zakryli by
sme celú časť,
-

prisľúbil aj opravu vstupnej brán y.

Štefánik – mal dotaz, či je stanovené, koľko financií pôjde na rekonštrukciu
a koľko pôjde na pla ty.
Mgr. Zvarová – mala dotaz, či majú položkovit ý rozpočet.
P.Farkaš – konštatoval, že keď sa to tak zoberie tak peňazí nie je až tak veľa.
Mgr. Kaštanová – pripomienkovala, že nás zaujíma len projekt, na základe
ktorého sme s vami podpísali nájomnú zmlu vu.
Bálint – mal dotaz, či v t ých 40 tis. €, to je či astočná suma, alebo či žiadali
viac ?
Farkaš – m y sme žiadali viac, zatiaľ pôjde tento proj ekt rok a potom sa
rozhodne, či pôjde ďalej, alebo nie a zamestnanci sú zatiaľ na 1 rok.
PhDr. Zamborová – mala dotaz, či sa suma bude znova navyšovať.
P.Farkaš – suma sa znova navýši.
Mgr. Kaštanová – pripomenula, že sme dali kultúrny dom do prenájmu na 11
rokov preto, aby sa zrekonštruovala budova.
M.Farkaš – informoval, že majú vyčlenené na farby a laky 750 €, na rezivo
1000 €, na cement 700 € , čiže celkovo na materiál je vyčlenených asi 3500 €.
P.Farkaš – konštatoval, že keby sme úpravy na budove dali robiť firme , tak
mám to nevyjde finančne , ale m y si to chceme robiť sami pod dozorom
človeka, ktorý to vie robiť .
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Bálint – mal dotaz, že v čom v čom by spočívala pomoc od obce.
M.Farkaš – chceme, aby n ám obec pridelila 5 ľudí z aktivačných prác, ktorí
by nám pomohli vyčistiť okol ie budovy a bolo by treba aj kontajner.
Mgr.

Kaštanová

–

obec nevlastní

kontajn er, ten

si

musíte objednať

z roľníckeho družstva a zaplatiť si ho.
JUDr. Struhár – upozornil na bezpečnosť pri práci, pretože sa môže
zamestnancom niečo stať a bol by problém. Pravdepodobne chcú, aby z a
kontajner zaplatila obec.
P.Farkaš – m y by sme si aj sami porobili máme 4 tis.€ a to je aj málo, máme
svojich ľudí, čo nám to porobia .
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že ak im takúto aktivitu projekt dovoľuje
a zároveň požiadala pána Farkaša o kópiu projektu.
Mgr. Pohorelská – 4 tis. € na opravu strechy je málo, pretože treba materiál .
Čajko – mal dotaz na pána Farkaša, či má rozpočet na spomínané práce,
pretože pokiaľ nie je rozpočet na práce, tak je zbytočné sa baviť o cene.
Farkaš – informoval poslancov, že už kúpili hrady a drevo od Figuliho
a rozpočet nemajú vypracovaný.
Mgr. Zvarová – poukázala na skutočnosť, že to všetko sú odborné robot y
a netreba podceňovať bezpečnosť pri práci , aby nenastal nejaký problém .
P.Farkaš – bude tam jeden odborník, čo sa vyzná v práci a ostatní budú pod
nim pracovať.
Mgr. Kaštanová – jeden projekt je potrebné nechať na úrade, aby si ho vedeli
pozrieť poslanci.
Štefánik – vy si môžete vyčleniť 5000 € a ak práce budú stáť viac?
Farkaš – oponoval, že firma zoberie veľa peňazí a m y si to chceme urobiť
sami.
Mgr. Zvarová – upozornila, že nemôžu obísť verejné obstarávanie.
Mgr. Pohorelská – mala dotaz, že kto financuje tento projekt , pretože vy keď
idete na niečom pracovať vy musíte mať presný rozpočet a rozpísané kto čo
bude robiť a vy to už musíte vedieť.
P.Farkaš – projekt vypísalo m inisterstvo práce a informoval, že oni majú
rozpočet a oni si budú sami pracovať na projekte, nakoľko tam nie sú veľké
práce.
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Bálint – upozornil zástupcov obč. združenia, že ak budú chcieť urobiť
striešku, možno bud ú musieť vymeniť aj hlavnú strechu, pretože ešte teraz sa
nedá posúdiť, či aj tá nie je zhnitá a je potrebný názor odborníka, ktorý
posúdi stav strechy.
Mgr. Brndiarová – mala dotaz , že ktorá časť projektu prešla a ktorá nie
a mala dotaz na počet zamestnancov .
P.Farkaš – v projekte bolo požiadané asi na 100 tis. € a prešlo im len 40 tis. €
a informoval, že projekt ráta so 4 zamestnancami.
Mgr. Brndiarová – mala dotaz, či tí 4 ľudia majú minimálnu mzdu.
P.Farkaš – potvrdil, že títo ľudia majú minimálnu mzdu.
Mgr. Zvarová – neberte to, že Vám niekto závidí,
-

treba aby stavebná komisia prešla projekt , aby všetko bolo v súlade so
zákonom, pretože toto sa nedá len tak od stola posúdiť.

P. Farkaš – ja vám predložím projekt, niekto si m yslí, že koľko je veľa 40
tis.€, ale m y nežiadame od obce pomoc finančnú , len spoluprácu.
Mgr. Brndiarová – treba si uvedomiť, že 4 ľudia aj keď majú minimá lnu
mzdu + odvody, tak za rok je to veľa peňazí.
PhDr. Zamborová – stavebná komisia nech sa zaoberá projektom a treba dať
odborné stanovisko.
Čajko – projekt by mala posúd iť aj finančná komisia .
Štefánik – mal dotaz na časový horizont projektu.
P.Farkaš – každé 3 mesiace podávame správu do Bratislavy, iný projekt
nemáme.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že zástupcovia OZ nám nechajú projekt
správu berieme na vedomie a projekt posúdi komisia stavebná a finančná.
Nakoľko poslanci nemali k prejednávanému bodu viac pripomienok dala
starostka za návrh hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby stavebn á a finančn á komisia posúdila
rekonštrukciu striešky na starom kultúrnom dome na
základe projektu OZ Pomoc deťom ?
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prítomní

11

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

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ig. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 85/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

9.

Prerokovanie žiadostí o určení výšky dotácií podľa VZN č. 3/2012 .

Ing. Majerová – informovala poslancov o žiadostiach organizácií v obci na
určenie výšky dotácií

podľa VZN č. 3/2012, ktoré boli prerokované

v komisii finančnej a správy obecného majetku .

Žiadosť

Dobrovoľného

hasičského

zboru

Klenovec

na

poskytnutie

finančnej dotácie na činnosť.
Po prerokovaní žiadosti DPZ komisia finančná odporučila schváliť finančnú
dotáciu vo výške 500 € na činnosť, školenia a materiál s t ým, že dotácia bude
vyúčtovaná do 31.12.2015.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žia dnu

pripomienku dal a

starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru
Klenovec na poskytnutie finančnej dotácie na činnosť vo
výške 500 € ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0
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K žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 86/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

Žiadosť TJ Družstevník Klenovec na poskytnutie finančnej dotácie
Po

prerokovaní

žiadosti

TJ

Družstevník

Klenovec

komisia

finančná

odporučila schváliť finančnú dotáciu vo výške 4 600 € s t ým, že 3 800 € bude
pre futbalový klub a 800 € pre bedminton a dotácia bude vyúčtovaná do
31.12.2015.
Bálint – pripomienkoval skutočnosť, že žiaci fungujú aj na jar aj na jeseň.
Čajko – v tejto sume je hospodár, mzdy aj odvody a energie.
Štefánik – naraz sa im nedali všetky peniaze a bude aj rezerva.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli už žiadnu pripomienku dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti TJ Družstevník Klenovec na
poskytnutie finančnej dotá cie na činnosť vo výške 4 600 € a to 3800 € pre futbal a 800 € pre bedminton ?

prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 87/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
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Žiadosť b edmintonového klubu OZ RODON Klenovec na poskytnutie
finančnej dotácie
Po prerokovaní žiadosti BK OZ Rodon Klenovec, ktorý hrá 2 .ligu komisia
finančná odporučila schváliť finančnú dotáciu vo výške 200 € na nákup
košíkov s t ým, že dotácia bude vyúčtovaná do 31.12.2015.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzn iesli žiadnu

pripomienku dal a

starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti BK OZ Rodon Klenovec na
poskytnutie finančnej dotácie na nákup košíkov vo výške
200 € ?
prítomní
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Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 88/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov v Klenovci na poskytnutie finančnej
dotácie
Po prerokovaní žiadosti ZO Jednot y dôchodcov komisia finančná odporučila
schváliť finančnú dotáciu vo výške 300 € na poznáva cie zájazdy a návštevu
divadla s t ým, že dotácia bude vyúčtovaná do 31.12.2015.
Mgr. Zvarová – je to divné, že požadujú dotá ciu na výlet y a niektoré rodiny
s deťmi si nemôžu dovoliť výlet y.
PhDr. Zamborová – mala by byť u organizácie aj nejaká aktivita a na
poznávacie zájazdy môžu ísť aj cez zľavové portál y.
Mgr. Brndiarová – mrzí ma, že sme malá dedina a delíme sa na klub
dôchodcov, Jednotu dôchodcov.
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PhDr. Zamborová – konštatovala, že medzi t ýmito organizáciami je rivalita.
JUDr. Struhár – pre dôchodcov v ýlet je rehabilitácia.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že si založili spevácku skupinu
a chodia na súťaže a prehliadky.
Ing. Bartová - sa vyjadrila za podporenie žiadosti.
Mgr. Zvarová – dala návrh, že ak idú na nejaký výlet, bolo by dobré, keby sa
ho mohli zúčastniť aj iní občania, aby výlet nebol len pre malú skupinku ľudí.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli už žiadnu pripomienku dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti žiadosť ZO Jednoty dôchodcov
v Klenovci na poskytnutie finančnej dotácie na poznávacie
zájazdy vo výške 300 € ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 89/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

Žiadosť Klubu dôchodcov Klenovec na poskytnutie fi nančnej dotácie
Po prerokovaní žiadosti KD komisia finančná odporučila schváliť finančnú
dotáciu na činnosť klubu, ktorý vyvíja rôznu činnosť vo výške 300 € s t ým, že
dotácia bude vyúčtovaná do 31.12.2015
Mgr. Zvarová – táto žiadosť sa už lepšie počúva, pretože klub dôchodcov má
rôzne aktivit y.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadnu

pripomienku dal a

starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti Klubu dôchodcov Klenovec
na poskytnutie fi nančnej dotácie na činnosť vo výške 300 € ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 90/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
Žiadosť

Základnej

organizácie

Slovenského

zväzu

protifašistických

bojovníkov v Klenovci na poskytnutie finančnej d otácie vo výške 300, -€ na
zájazdy do Kremnice a Liptovského Mikuláša pri príležitosti 70. výročia
Dňa víťazstva nad fašizmom .
Po prerokovaní žiadosti ZO SZPB komisia finančná odporučila schváliť
finančnú dotáciu na poskytnutie finančnej dotácie vo výške 3 00,-€ na zájazdy
do Kremnice a Liptovského Mikuláša pri príležitosti 70. výročia Dňa
víťazstva nad fašizmom vo výške 300 € s tým, že dotácia bude vyúčtovaná do
31.12.2015.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadnu

pripomienku dal a

starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti ZO SZPB Klenovec na
poskytnutie finančnej dotácie na činnosť vo výške 300 € ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0
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K žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 91/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
Žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
v Klenovci na poskytnutie finančnej dotácie.
Po prerokovaní žiadosti ZO SZZP komisia finančná odporučila schváliť
finančnú dotáciu na návštevu ťažko chorých a na činnosť vo výške 300 € s
tým, že dotácia bude vyúčtovaná do 31.12.2015.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadnu

pripomienku dal a

starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti ZO SZZP Klenovec na
poskytnutie finančnej dotácie na činnosť v o výške 300 € ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 92/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

Žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote na
poskytnutie

finančného

príspevku

vo

výške

100, -€

na

realizáciu

pamätníkov významným dejate ľom v regióne.

Po prerokovaní žiadosti MO Matice slovenskej v Rim. Sobote komisia
finančná odporučila schváliť finančnú dotáciu vo výške 100 € na realizáciu
pamätníkov

významným

dejateľom

v regióne

s

t ým,

že

dotácia

bude

vyúčtovaná do 31.12.2015.
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Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadnu

pripomienku dal a

starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti MO Matice slovenskej v Rim.
Sobote na poskytnutie finančnej dotácie vo výške 100 € ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K žiadosti prijali posl anci uznesenie č. 93/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

Žiadosť Základnej školy V. Mináča v Klenovci na poskytnutie finančného
príspevku na nákup pohonných hmôt na cestu do Horní Břízy pri
príležitosti osláv ukončenia druhej svetovej vojny.
Ing. Majerová- informovala o ž iadosti Základnej škol y V. Mináča v Klenovci
na poskytnutie finančného príspevku , ktorá nebola prerokovaná na zasadnutí
finančnej komisie na nákup pohonných hmôt na cestu do Horní Bříz y pri
príležitosti osláv ukončenia druhej s vetovej vojny, pretože bola doručená len
včera.
Ing. Bartová – navrhla príspevok vo výške 300 €.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslancami dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti Základnej školy V. Mináča v
Klenovci na poskytnutie finančného príspevku vo výške 300
€ na nákup pohonných hmôt na cestu do Horní Břízy pri
príležitosti osláv ukončenia druhej svetovej vojny s tým, že
dotácia bude vyúčtovaná do 31.12.2015 ?
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prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 94/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

10. Správa o organizačnom zabezpečení 37. ročníka GMFS -Klenovskej
rontouky
Zvara – podal správu o organizačnom zabezpečení 37. ročníka GMFS Klenovskej rontouky, ktorá je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
Mgr. Pohorelská - poukázala na potrebu zodpovedných dobrovoľníkov.
Zvara – budú usporiadané výstavky, kde treba zabezpečiť dozor a problémom
vlani boli aj prenosné sociál ne zariadenia, ktoré návštevníci nevyužívali
a používali soc. zariadenia v spoločenskom dome,
-

informoval, že sa pokúsime o zápis do knihy rekordov s tancom
Klenovská rontouka, ktorú by malo tancovať 145 párov,

Mgr. Zvarová -

treba viac ľudí, dobrovoľníkov , potrebujeme technicky

zabezpečiť priebeh GMFS a taktiež ku zápisu do knihy rekordov bude treba
dobrovoľníkov, pretože zápis bude administratívne náročný,
-

mojou srdcovou záležitosťou je aj javisko, pričom platíme nemálo
peňazí za amfiteáter a prihováram sa za riešenie sociálnych zariadení
v obci,

-

problémom na námestí sú aj lampy, lucerny, fotografické zábery s nimi
nevyzerajú najlepšie,

-

my nedostaneme ľudí do kultúrneho domu radšej budú pod dáždnikmi,
ako by mali ísť na program do kultúrneho domu,
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-

ak máme mokrý variant, má to určité výhod y, pretože je blízko kultúrny
dom,

-

treba natrieť aj strechu na budove pána Juhása a m y s ním nevieme
dohodnúť na úprave budovy,

-

taktiež zle vyzerá dom po Štefankovcoch ,

-

treba vymaľovať

vestibul

spoločenského domu ,

javisko

a opraviť

podlahovú krytinu,
Mgr. Pohorelská – konštatovala, že všetci zamestnanci pracujú celé 3 dni
a tak treba, aby pomohli aj zamestnanci z materskej škol y.
Mgr. Brndiarová – ponúkajú Englerovu záhradu na predaj,
-

tam b y sa mohol vytvoriť amfiteáter a bolo b y tam kultúrno -športové
v yužitie celého priestoru spolu so športovou halou,

-

cel ý priestor je vyči stený a bol by tam pekný amfiteáter , tak ako sa to
už v minulosti plánovalo, je tam svahovit ý terén, len treba vytvoriť
projekt,

-

ja som sa rozprávala s Evou Kasáčovou a dedičia po Štefankovcoch by
predali budovu na námestí , resp. by sa dedičstva aj vzdali okrem dvoch,

-

tento dom strašne vyzerá a je pri hlavnej ceste

JUDr. Struhár – na amfiteáter v Englerovej záhrade bol vypracovaný projekt,
-

ak

chceme

robiť

takéto

veľké

podujatia,

tak

má

amfiteáter

opodstatnenie,
-

dom po Štefankovcoch sme už dávno chceli kúpiť, ale nechceli ho
predať,

Čajko – problémom u Štefankovcoch je

spoločný dvor a objasnil problém

väčšinových vlastníkov ohľadom starostlivosti o nehnuteľný majetok ,
-

treba preskúmať možnosť bezplatného prevodu,

-

ak sa chcú zriecť, môžu sa vzdať v prospech obce.

Po prerokovaní uvedeného bodu poslanci vzali správu na vedomie a prijali
uznesenie č. 95/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Na

základe

vznesených

pripomienok

zo

strany

poslancov

obecného

zastupiteľstva prijali uznesenie č. 96/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici, v ktorom navrhli vedeniu obce rokovať s majiteľmi nehnuteľnosti
č. súp. 129 ohľadom rekonštrukcie predmetnej budovy,

resp. jej odkúpenie

obcou.
Na

základe

vznesených

pripomienok

zo

strany

poslancov

obecného

zastupiteľstva prijali uznesenie č. 97/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici, kde vedeniu obce navrhli rokovať s majiteľmi pozemku č. parc.
4211/1 ohľadom jeho odkúpenia.

11. Schválenie plánu práce hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015
Parobeková – hlavná kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie
návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015 , ktorý bol
zverejnený na stránke obce v zákonom stanovenom termíne a tvorí prílohu k
tejto zápisnici.
JUDr. Struhár – plán práce nie je dogma a môže sa kedykoľvek doplniť.
Nakoľko poslanci k návrhu plánu práce hlavnej kontrolórky nevzniesli žiadne
pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie k návrhu plánu práce hlavnej
kontrolórky na 1. polrok 2015 ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedeného bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 98/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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12. Prerokovanie žiadostí občano v
Odpredaj kopacieho stroja zn. Bielorus
Ing. Trnavský – informoval, že bol vypracovaný znalecký posudok na
odpredaj kopacieho zemného stroja zn. Bielorus v sume 1339 € a cena
posudku bola fakturovaná v sume 100 €.
Štefánik – navrhol odpredaj stroja za cenu 1500 €.
Bálint – mal dotaz, či sa nevyužije ešte Bielorus k terénnym úpravám , ktoré
je nám potrebné uskutočniť pre obec.
Mgr. Kaštanová – informovala, že pri terénnych úpravách pri športovej hale
si dovezú vlastnú techniku a pri záplavách sme volali iných.
Nakoľko poslanci k návrhu nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za odpredaj kopacieho zemného stroja
značky Bielorus za cenu stanovenú súdnym znalcom t.j. za
1500 € ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedeného bodu poslanci prijali uznesenie č. 99/2015 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Žiadosť firmy Evasport o odpredaj pozemku
Ing. Trnavský – informoval o žiadosti firm y Evasport Klenovec na odkúpenie
pozemku z dôvodu majetkoprávneho vysporiadani a jestvujúceho stavu, ktorým
je pozemok v oplotenom areáli spoločnosti EVASPORT s.r.o. vo vlastníctve
obce t.j. asi o 408 m 2 .
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Mgr. Kaštanová – informovala o rozšírení výrobných kapacít firm y Evasport
s.r.o., čím by sa vytvorili nové pracovné miesta.
-

ak budeme odpredávať pozemok, musíme zverejniť zámer ho odpredať,

-

vyzvala poslancov o vyjadrenie, za akú sumu by sa predmetné pozemky
predali a či na základe osobitného zreteľa,

Po prerokovaní návrhu poslanci konštatovali, že by sa pozemky mali predať
za znalecký posudok a na základe osobitného zreteľa.
Nakoľko poslanci už nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie zverejnenia zámer u predať
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce p arcely registra CKN
397/5 o výmere 333m 2 , 397/10 o výmere 4m 2 , 397/11
o výmere 53m 2 , 398/2 o výmere 12m 2 , 1856/2
o výmere 6m 2 , všetky vedené na LV -1238 ako zastavané
plochy a nádvoria v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť EVASPORT
s.r.o. 9.mája 636, 980 55 Klenovec za cenu určenú
znaleckým posudkom ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 100/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Žiadosť obyvateľov bývajúcich na ul. SNP č. 106 na úpravu objektu pred
bytovkou

Ing. Trnavský – informoval poslancov o žiadosti obyvateľov bývajúcich na
ul. SNP č. 106

na

úpravu objektu pred bytovkou t.j. na úpravu bývalého

prístrešku na smetné nádoby, ktorý by využívali na altánok a na oddych.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti da la starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je schválenie žiadosti obyvateľov bývajúcich na ul. SNP
č. 106 na úpravu objektu pred bytovkou ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 101/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Slavomír Antal a RNDr. Katarína Kysucká bytom Hnúšťa – žiadosť o
odpredaj pozemku v Pasiečke
Ing. Trnavský – informoval o žiadosti Slavomíra Antala a RNDr. Kataríny
Kysuckej bytom Hnúšťa o odpredaj pozemku v Pasiečke, kde chcú stavať
rodinný dom, jedná sa o pás asi 2 m široký a plot by si dali až k ceste, pričom
si chcú svoj pozemok zarovnať. Žiadosť nebola prerokovaná v komisii
výstavby, nakoľko bola doručená len dnes.
Uvedenú žiadosť vzali poslanci na vedomie s t ým, že bude prerokovaná
najskôr v komisii výstavby a

prijali uznesenie č. 102/2015 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici .
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Petícia občanov za zrušenie, resp. o preloženie zberných surovín v obci
Ing. Trnavský – vyzval predsedníčku komisie na ochranu verejného poriadku
a životného prostredia o informáciu o petícii občanov za zrušenie, resp.
o preloženie zberných surovín v obci.
Mgr. Brndiarová – informovala o petícii za zrušenie, resp. za preloženie
zberných surovín zo stredu obce

na iné miesto, nakoľko tento objekt špatí

stred obce a treba nájsť vhodný priestor,
-

poukázala aj na dvor pána Michala Pirnika v strede obce, kde je
šrotovisko a tiež špatí obec,

-

informovala o rozhovore s pani Láskovou, pracovníčk ou zberni, že jej
nevadí, že bude dochádzať do Hnúšt e,

-

a to tom, že aj riaditeľ zo Žiliny súhlasil s premiestnením zbern e,

Štefánik – informoval o tom, že bude prijat ý nový zákon o odpadoch
a konštatoval, že zberné suroviny sú aj pomoc pre ľudí ,
-

novým

zákonom

vzniknú

pre

Zberné

suroviny

nové

podmienky

a povinnosti,
Čajko – tento problém sa mal riešiť už dávnejšie, keď obec mala svoje
pozemky, treba brať do úvahy aj pot reby našich občanov,
-

je najjednoduchšie všetko zrušiť ,

-

výkupňa nemá až také atraktívne ceny,

JUDr. Struhár – treba počkať a uvidíme.
Mgr.

Kaštanová

–

zberné

suroviny

by

platil i

nájom

aj

vlastníkovi

súkromného pozemku,
-

počkáme na nový zákon o odpadoch, lebo niektorí občania chcú
iniciovať aj petíciu za zachovanie zberných suroví n v obci.

-

treba citlivo riešiť takého žiadosti,

-

budeme túto situáciu riešiť, zaoberali sme sa petíciami a berieme ich na
vedomie.

Informáciu predsedníčky komisie na ochranu verejného poriadku a životného
prostredia o petícii občanov za zrušenie
poslanci na vedomie a

zberných surovín v obci vzali

prijali uznesenie č. 103/2015 , ktoré tvorí prílohu

k tejto zápisnici.
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13. R ô z n e
Letecké fotenie obce
Mgr. Kaštanová – informovala o ponuke

vydavateľstva CBS spol., s.r.o.

Banská Bystrica ohľadom vyhotovenia leteckých snímok obce za sumu okolo
226 €.
JUDr. Struhár – m y sme už dávno dali fotiť obec a nejaké fotky by mali byť
a vedia to urobiť aj paraglaidisti .
Bálint – fotky by bolo dobré zverejniť aj na stránke obce.
PhDr. Zamborová – pekné fotky má aj Janko Kováčik .
Po prerokovaní ponuky poslanci vyjadrili názor, že nesúhlasia s ponukou
firm y CBS s. r.o. Banská Bystrica.
Nakoľko poslanci k návrhu starostky nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za uskutočnenie leteckého fotenia obce?
prítomní

11

za

0

proti

11

zdržal sa

0

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

K uvedeného bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 104/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
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Prenájom, modernizácia a opravu verejného osvetlenia

Mgr. Kaštanová – dostali sme ponuku na prenájom , modernizáciu verejného
osvetlenia, rekonštrukcie od firm y XTREM Rim. Sobota s t ým, že by ho
odkúpili za l €, následne by sa uzavrela zmluva na prenájom na 15 rokov,
ktorá by obsahovala spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii,
celú rekonštrukciu, správ u, údržbu verejného osvetlenia a životnosť by bola
ďalších 25 rokov. Nájom za l kus svietidla je 65 € / rok a v tejto cene sú
započítané aj energie na prevádzku počas celého nájmu. A po 15 rokoch by
mám to za 1 € predali .
Teraz máme 200 svietidiel a platíme za verejné osvetlenie okolo 14 tis. €,
- vyzvala poslancov, aby oznámili na obecný úrad príp. poruchy resp.
nefunkčné verejné osvetlenie
- druhá možnosť je vypracovanie projektovej dokumentácie na základe výzv y
MH SR, termín ešte musíme zistiť, v projekte je 5 % účasť obce,
-

je nový zákon od 1.4.

Ing. Trnavský - upozornil na možnosť navýšenia počtu naprojektovaných
svietidiel firmou.
Čajko – podporil Ing. Trnavského a upozornil na počt y svietidiel.
Bálint – pripomienkoval rýchlosť servisu verejného osvetlenia.
Mgr. Brndiarová – pripomienkovala drevené elektrické stĺpy.
Nakoľko poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za odpredaj verejného osvetlenia za 1 € ,
rekonštrukciu za 65 €/rok firmou X TREM Rim. Sobota?
prítomní

11

za

0

proti

11

zdržal sa

0

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová
Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová
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K uvedenej ponuke poslanci prijali uznesenie č. 105/2015 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápi snici.
Následne dala starostka obce hlasovať za ďalší návrh.
Hlasovanie: Kto je za vypracovanie projektovej dokumentácie
rekonštrukciu verejného osvetlenia s 5 % účasťou obce?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedeného bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 106/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Otvorenie letného kúpaliska
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k otázke otvorenia
resp. neotvorenia kúpaliska počas leta.
Čajko – ak ho neotvoríme, bude chátrať.
Štefánik – aj tak na kúpalisko každý rok doplácame a prerábame na ňom.
Mgr. Kaštanová - bolo by dobré, keby sme cez úrad práce získali nejakých
šikovných ľudí, aby sme ušetrili aspoň na platoch.
Parobeková – poukázala na skúsenosti z iných miest, ktoré praktizujú pre
svojich občanov vstup d o športových a kultúrnych zariadení vstup voľný,
pokiaľ majú voči obci poplatené všetky podlžnosti.
Bálint – veľký krok sa urobil už minul ý rok náramkami.
Poslanci pripomienkovali únik vody v detskom bazéne a problémom sú soláre
a v budúcnosti kúpalisko b ude musieť prejsť rekonštrukciu.
Nakoľko poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky dala starostka obce
hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za otvorenie kúpaliska počas letnej sezóny roka 2015?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci prijali uznesenie č. 107/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Športová hala – spevnené plochy

Mgr. Kaštanová – na minulom zasadnutí sme hovorili o spevnených plochách
okolo hal y, ktoré by stáli okolo 9 tis. € .
Bálint – treba urobiť aj odvodnenie ,
-

pokiaľ bude na betóne uložený koberec tak tam nebude nikto chodiť,

-

nikto dopredu nevedel ako bude realizovaná podlaha,

-

o podlahe nás nikto neinformoval, ja som len dal požiadavku

-

konzultovali sme o oknách,

Mgr. Kaštanová – pri spevnených plochách sa urobí aj odvodnenie ,
-

bez spevnených plôch neurobí sa kolaudácia,

-

v rozpočte nie sú spevnené plochy, ale v projekte boli,

-

zatiaľ hala stála 213 tis. € bez spevnených plôch , 22 605 € je
zadržaných v ktorých sú aj podlahy t.j. 10 %,

-

v rozpočte sme mali navýšenie na športovú halu ,

-

podlaha nie je uložená,

-

pán Majorský mi dnes napísal e-mail, že treba kvalitnú podlahu, aby
bola zdraviu neškodná,
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Čajko – mal dotaz na projekt na spevnené plochy,
-

hala sa nebude vedieť prevádzkovať bez spevnených plôch,

-

elektrická prípojka bola odsúhlasená v projekte a tá tiež navýši
rozpočet asi o 3 tis. €,

-

elektrikári nepovolili prípojku a teraz sa napojí na rozvodňu ,

-

na začiatku sa už stala chyba,

-

podlaha nás bude stáť ďalšie peniaze a v projekte sa nikto k nej
nevyjadril,

Štefánik – realizátor má aj techniku na spevnené pl ochy,
-

peniaze boli len na halu a nikto nepočítal na okolie hal y,

Mgr. Kaštanová – na rokovaní so športovcami bolo dohodnuté, že páni
Richard Bálint a Ivan Hruška budú tí, ktorí sú športovci a budú sa k výstavbe
hal y vyjadrovať, nikto nie sme kompetentní
Bálint – nás nikto o tom neinformoval a neoslovil, ja som nemal projekt,
Čajko – t y si bol v stavebnej komisii, vo výberovej kom isii tak ste mali
podklady, tak podľa čoho ste vyberali ,
-

veď podlaha je základ,

-

nacenenie bolo len na halu a na nič druhé,

-

tu je počiatok chyby, nie je možné, aby sa hralo na betóne,

-

musí byť izolácia pod podlahou, lebo ak sa to napije, tak to zhnije za 2
roky,

-

projekt je pre stavebné konanie, nie vykonávací projekt ,

-

v projekte na stavebné konanie nie je všetko , tam sa materiál
nešpecifikuje,

-

vykonávací projekt, realizačný, ktorý sa mal urobiť sa neurobil.

Bálint – konzultovali sme s firmou HUPRO Hal y, bol som na firme ohľadom
okien a pod.
-

podlaha z dosky, 0,5 m od seba

-

tam je viac pochybení, obklad je zvetraný od chrobákov,

-

je aj 10 t ypov povrchu a v projekte to je napísané.

Štefánik – je tam stavebný dozor a on zodpovedá a firma HUPRO predsa
nepostavila prvú halu, treba zavolať pánovi Valachovi,
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Mgr. Kaštanová – súhlasíte, aby sme robili tie spevnené plochy do 10 tis. €,
-

spojíme sa s pánom Valachom,

Čajko – až to neurobíme, tak nám halu neskolaudujú ,
-

keď sa už investovalo toľko peňazí, musíme ju dorobiť.

Mgr. Zvarová –konštatovala, že projektanti robia veľa chýb.
Nakoľko poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za spevnenie plôch v areáli športovej haly v sume do
10.000 €. ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej problematike poslanci prijali uznesenie č. 108/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Hlasovanie: Kto je za prípadné dofina ncovanie kvalitnejšej podlahy vo
viacúčelovej športovej hale ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej problematike poslanci prijali uznesenie č. 109/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Ocenenia občanov pri príležitosti 37. ročníka GMFS - Klenovská rontouka

Mgr. Kaštanová

- starostka obce navrhla poslancom udeliť Ceny obce

občanom, priam ym žijúcim účastníkom odboja pri príležitosti 70. výročia
oslobodenia obce a pri príležitosti 70. výr. SNP, a polookrúhle výročie obce,
a to nasledovných občanov, ktorí si to naozaj zaslúžia :
- Pavlovi Antalovi, Zuzane Bartovej, Júlii Lichancovej, Júlii Parobekovej
a Pavlovi Ulickému spojenú s finančnou odmenou vo výške 100, - € každému
ocenenému.
Tieto ocenenia by boli odovzdané v rámci otváracieho ceremoniálu 37.
ročníka GMFS-Klenovskej rontouky.
Mgr. Zvarová – folklór nemá s t ým nič spoločné a toto nie sú len dni obce.
Nakoľko poslanci

nevzniesli už žiadne pripomienky dala starostka obce

hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu starostky obce na udelenie Ceny
obce občanom, priamym účastníkom odboja pri príležitosti
70. výročia oslobodenia obce: - Pavlovi Antalovi, Zuzane
Bartovej, Júlii Lichancovej, Júlii Parobekovej a Pavlovi
Ulickému spojenú s finančnou odmenou vo výške 100 € ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie č. 110/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Mgr. Kaštanová

- predložila poslancom návrh

na udelenie Čestného

občianstva obce Klenovec Mgr. Júliusovi Molito risovi.
Nakoľko poslanci

nevzniesli už žiadne pripomienky dala starostka obce

hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrh starostky obce na udelenie
Čestného občianstva obce Klenovec Mgr. Júliusovi
Molitorisovi ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie č. 111/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Návrh komisie školstva, mládeže, kultúry a športu na udelenie Ďakovných
listov pre pána Kerestesa a Heriana za propagáciu a udelenie
registrovanej značky Klenove cký syrec.

Mgr. Pohorelská - návrh komisie školstva, mládeže, kultúry a športu na
udelenie Ďakovných listov pre pána Kerestesa a Heriana za propagáciu
a udelenie registrovanej značky Klenovecký syrec.
Nakoľko poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky d ala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu komisie školstva, mládeže,
kultúry a športu na udelenie Ďakovných listov pre pána
Kerestesa a Heriana za propagáciu a udelenie registrovanej
značky Klenovecký syrec ?
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prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie č. 112/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici .

Ponuky pána Jána Ulického, firma Fantastic na rozvoz stravy pre
dôchodcov
Mgr. Kaštanová – nakoľko už na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
bola vznesená kritika na rozvoz stravy uskutočnilo sa pracovné stretnutie
s pánom Ulickým ohľadom rozvozov obedov pre dôchodcov ,
-

objasnila, že na stravu t.j. mesačne na 70 obedov doplácame vo výške
0,66 € za l obed, celkov á cena l obeda je 2,56 €, okrem toho rozvážame
obedy na našom aute, náklady na rozvoz , na pohonné hmot y sú mesačne
asi 80 € a l pracovník je viazaný, jeho mzda a je takmer nevyužiteľný
pre ostatnú činnosť,

-

rozpočet určený na rozvoz nám pravdepodobne bude nepostačuj úci,
pretože stúpa počet stravníkov aj cena stravy.

Štefánik – na základe pracovného stretnutia s ním sme mu navrhli, aby si
vyriešil rozvoz stravy pre dôchodcov sám.
Mgr. Kaštanová – následne pán Ulický nám predložil 2 p onuky ohľadom
rozvozu stravy pre dôchodcov :
1. ponuka – na l obed 0,07 € t.j. na 70 obedov by prispel na pohonné
hmot y 70 € ,
2. ponuka – úplný rozvoz obedov by on si sám realizoval , cena by sa
nav ýšila na o 0,14 € cena obedu by bola 2, 70 € - (obec 0,70 a občan
2,00 €)
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Štefánik – ja nie som ani za jednu ponuku, najradšej by som bol keby si
stravu rozvážal sám.
Mgr. Brndiarová – poukázala na skutočnosť, že iní podnikatelia majú nižšie
ceny za obedy ( 2,50 €) a ešte si ich aj sami rozvážajú a obec mu nič
nedopláca,
-

nech majú všetci podnikateli a v obci rovnaké podmienky,

Štefánik

– veď práve preto sme sa s ním stretli, a riešili sme túto

problematiku aj na komisii finančnej, tento problém je dlhodobý a takto
doplácame len niektorým občanom na stravu.
Uvedené ponuky vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 113/2015 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici .
Informácia o zasadnutí komisie finančnej a správy obecného majetku
Ing. Dovalová – podala informáciu o zasadnutí komisie finančnej a správy
obecného majetku:
-

prerokovali Záverečný úče t, ktorý bude prerokovaný 6/2015,

-

vyradenie nepotrebného majetku v materskej škole,

-

vymáhanie nedoplatkov od neplatičov a ich zverejnenie, resp.
vymáhanie

prostredníctvom káblovej televízie,

-

žiadosťami o finančné dotácie

-

zlúčenie materskej škol y a základnej školy a komisia doporučuje
spojenie t ýchto dvoch škôl a túto problematiku treba riešiť čím skôr.

Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č.
114/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici .

Spojenie Materskej školy Karola Pa jera a Základnej školy Vladimíra
Mináča v Klenovci do jednej právnickej osoby
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k uvedenému návrhu .
Štefánik – ja sa k tomu prikláňam, minule pani starostka túto problematiku
vysvetlila.
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Mgr. Zvarová – túto problematiku sme riešili na komisii školstva a aj tam
sme hovorili, že treba finančnú anal ýzu, aby sme vedeli čo sa t ým to krokom
ušetrí,
-

najvyššie náklady sú na energie na únik tepla a treba rekonštrukciu,

-

nemôžem zdvihnúť ruku za niečo, čo presne nevie m,

-

obec by to mala vedieť,

Ing. Dovalová – presnú finančnú anal ýzu nemôže urobiť finančná komisia
a nevieme to presne .
Mgr. Pohorelská – určite sa tam ušetrí, ušetria sa pracovné sil y, už len t ým
keď sa zlúči kuchyňa,
-

znižuje sa počet žiakov v základnej škole aj v materskej škole,

-

keď bude škola väčšia, môže sa zapájať do väčších projektov, pretože
v niektorých projektoch je obmedzenie počtom žiakov,

-

ak bude viac žiakov, bude mať škola aj viac dotácií,

Mgr. Zvarová – ak sa zlúči kuchyňa bude sa musieť pre vážať strava
v špeciálnych nádobách ,
-

vyjadrila názor, že škola sa môže aj teraz zapájať do projektov,

Štefánik – je veľa projektov pre škol y a väčším počtom žiakov , pre spojené
ZŠ a MŠ,
-

materská škola môže využívať aj pr iestory základnej škol y, telocvičňu ,

-

riaditeľ základnej škol y vravel, že zriadi nult ý ročník,

-

stále klesá počet detí v MŠ a keď nám ostanú učiteľky, budeme ich
môcť presunúť do základnej škol y ako asistentky a čo keď o 2 roky
bude musieť starostka prepustiť učiteľky, a spojením budú mať istot y,

-

povedzte mi jeden dôvod, prečo by mali škol y zostať tak ako sú ,

-

treba pozerať dopredu ,

-

budovu škôlky treba opraviť, je to naša budova, možno, že sa využije
len polovica škôlky a druhá časť na niečo iné,

Mgr. Zvarová – na zasadnutí komisie sme ne mali informácie, nevedeli sme,
či chcete presťahovať škôlku, či nie,
-

aj pán riaditeľ povedal, že sú s t ým problém y, že on sa tomu nebráni,

Štefánik – doporučujem, keďže návrh prešiel dvoma komisiami, aby sa to
urobilo- prerokovalo a treba to spraviť, pretože čím ďalej bude horšie,
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-

na budúci rok bude nové výberové konanie na riaditeľa,

-

ide nám o to, aby bolo lepšie musíme pozerať dopredu ,

-

keď ušetríme málo, ale aj to sa počíta, ale ide nám aj o to, aby školstvo
v obci fungovalo,

-

nerobí sa to preto, aby sa prep úšťali ľudia,

Mgr. Pohorelská- v konečnom dôsledku nepotrebujeme vedieť, že koľko sa
presne ušetrí,
PhDr. Zamborová – u nás sa robili takého opatrenia a neušetrilo sa, lebo sa
muselo všetko prevážať ,
JUDr. Struhár – teraz hovoríš, že sa nebude nikto prepú šťať.
Mgr. Kaštanová

– ale to ti nikto teraz nezaručí, že zostane tento počet

zamestnancov , pretože ten je

viazaný na počet detí, ktorý klesá

a detí

odchádzajú do Hnúšte do základnej škol y, klesá počet detí v materskej škole,
klesá počet detí v základnej škole a ide nám o to, aby sa zachovali obidve
tieto inštitúcie t ým , že sa spoja. Funguje to všade na okolí v Kokave nad
Rimavicou, v mestách je iná situácia, tam je málo materských škôl a sú tam aj
súkromné materské škol y.
Štefánik – navrhujem, aby sme t o, že by materská škola išla pod základnú
školu uzavreli na tomto obecnom zastupiteľstve, aby pani starostka mohla
robiť potrebné kroky, lebo do 30.6. to musí byť, aby spojenie prešlo na
budúci školský rok,
-

k tomuto sa nie raz vyjadril aj býval ý kontrolór pán Bobrovský a vždy
povedal, že podporuje zlúčenie

Mgr. Zvarová – ja nič nehovorím, len by som chcela nejaký finančný audit,
anal ýzu.
PhDr. Zamborová – štatutár by mal vedieť, koľko tam bude detí .
Štefánik – som za to, aby sme to schválili na tomto zast upiteľstve.
JUDr. Struhár - dajte hlasovať .
Bálint – nemáme kompletné informácie a ideme zase niečo schvaľovať len tak
narýchlo,
-

na minulom zastupiteľstve bolo povedané , že aj na komisiách bolo
konštatované,

že

treba

urobiť

nejaké

porovnanie,

anal ýzu

a nič

nemáme,
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Mgr. Kaštanová – konštatovala, že v poslednom období za posledné 2
mesiace sa mnoho občanov

odhlásilo z trvalého pobytu , veľa zomrelo

a narodili sa len 3 deti, klesli sme asi o 30 občanov,
-

v podstate nám netreba žiadne finančné anal ýz y, pretože toto je
skutočnosť a bude to čím ďalej horšie, občania odchádzajú za prácou do
miest,

-

možno o nejaký čas bude stačiť, aby v materskej škole boli len dve
triedy ale už musíme urobiť prvý krok,

-

to nebude od septembra, musia zasadnúť rady škol y, bude treba vyradiť
škol y zo siete a požiadať o zaradenie do siete nový subjekt,

-

toto sú údaje a sme donútení rozm ýšľať aj takýmto smerom,

-

v materskej škole nebude riaditeľka a zástupkyňa, ale len zástupkyňa ,
čím sa ušetrí jeden plat ,

-

v základnej škole varia 3 kuch árky + jedna vedúca na 190 deti,

-

a viete aké sú počty detí v materskej škole a sú tam 2 kuchárky
a vedúca, ale je pravda, že tam d ávajú desiat u a olovrant,

-

chceme udržať materskú školu v 2 budovách, ale možno o pár rokov
bude stačiť len jedna budova .

Mgr. Brndiarová - bude viac dôchodcov, ktorí budú odkázaní na domovy.
Štefánik – škôlky budú ubúdať a rozširovať budeme domovy dôchodcov.
Nakoľko poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby boli po dniknuté úkony k spojeniu
Základnej školy Vl adimíra Mináča a Materskej školy Karola
Pajera ?
prítomní

11

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

za

7

Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,

proti

3

JUDr. Pavel Struhár, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

zdržal sa

1

Richard Bálint
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K uvedenej problematike poslanci prijali uznesenie č. 115/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici .

Diskusia
PhDr. Zamb orová – upozornila na §4 odst.2 zák. č. 153/2001 Z.z. zákon
o prokutátoroch.
Mgr. Zvarová – treba lavičku na Lúčkach ,
-

na ul J. Švermu chýba mreža a je tam jama pri dome pani Ruženy
Piaterovej,

-

informovala o digitálnom fonde tradičnej ľudovej kultúry, kde budú
zverejnené staré fotografie od dobrovoľníkov zo

60 - t ych rokov

minulého storočia a t ýmito by bol spropagovaný Klenovec a je to
ošetrené proti komerčným záujmom,
-

požiadala o zapožičanie starých tkaných vecí, pokrovcov a súčastí
odevu, ktoré by boli na fotené a zverejnené v tomto fonde,

-

informovala o svojich aktivitách v obci, o svojich príjmoch od obce od
roku 2010, nakoľko sa dozvedela, že v kuloároch kolujú nepravdivé
informácie o jej činnosti,

-

od roku 2010 som získala od obce financie včetne poslaneckého platu
vo výške 8 642 tis. €

a na projektoch som do obce aj s manželom

získala 107 140 € ,
-

konštatovala, že aj na kultúre pracuje len manžel Jarko sám, pomáhala
som mu ako ďalší zamestnanec obce,

-

informovala o tom, čo všetko robí pre kultúru,

-

bola by som rada, keby niekto už aj prevzal, lebo to sa nedá...

-

toto som vám potrebovala povedať , aby ste vedeli

Mgr. Kaštanová – ja som nič nemenila, peniaze ti zostali tie, čo si brala aj
predt ým,
-

nemáš iné odmeny, a t y si sama na to prišla v októbri, ale dovtedy si
ich brala a vieš, že nemôžeš ako poslanec brať žiadne peniaze, pretože
zákon je taký aký je,

-

každý kto chce pracovať pre obec, môže pracovať,
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-

ja som vďačná každému dobrovoľníkovi za prácu pre obec,

-

treba mi otvorene povedať, že v čom som vám nevyšla v ústrety,

-

tebe nie sú tak kladené pod nohy ako mne, či už so zastavením hal y
a pod. a sú ľudia, ktorí robia proti Klenovcu,

-

na každého niečo hovoria, aj na mňa vždy niečo hovoria,

-

nikdy som vám nerobila problém,

JUDr. Struhár, Mgr. Zvarová – ani m y sme nerobili žiadne prekážky pri
nijakej akcii, ani pri športovej hale.
Informácia o zasadnutí komisie školstva, mládeže, kultúry a športu
Mgr.

Pohorelská

–

podala

poslancom

i nformáciu

o zasadnutí

komisie

školstva, mládeže, kultúry a športu,
-

prerokovanie návrhu na vyradenie kníh z knižničného fondu, ktorý
celkom obsahuje 17 000 knižných titulov,

-

informácia vo futbalovom klube Marekom Medveďom,

-

prezentácia obce na folklórnom festivale vo Východnej a prihovorila sa
za finančný príspevok pre folklórny súbor, ktorý zorganizuje vo
Východnej ochutnávku klenovských jedál, budú sa prezentovať naši
remeselníci a pod.

Mgr. Zvarová – informovala o pripravovanej prezentácii obce vo Východnej.
Informáciu vzali poslanci na vedomie

prijali uznesenie č. 116/2015 , ktoré

tvorí prílohu k tejto zápisnici .

Vyradenie kníh z knižničného fondu v počte 1300 kusov .
Mgr.

Pohorelská

–

predložila

poslancom

návrh

na

v yradenie

kníh

z knižničného fondu v počte 1300 kusov, ktorý bol prerokovaný v komisii
školstva, mládeže, ku ltúry a športu a komisia odporúča predložený návrh
schváliť.
Následne boli vyradené knihy ponúknuté pre deti materskej škol y.
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Nakoľko poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky dala starostka obce
hlasovať.

Hlasovanie : Kto je schválenie odporučenia komisie školstva, mládeže,
kultúry a športu na návrh knihovníčky miestnej ľudovej
knižnice vyradiť knihy z knižničného fondu v počte 1300
kusov ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania k uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie č.
117/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici .
Bálint – mal dotaz ohľadom rokovanie s firmou VARES.
Mgr. Kaštanová – odpovedala ohľadom WIFI zóny na náme stí, kvalit y,
programov a platenia káblovej televízie, platenia za elektrické podporné stĺpy
a spotrebovanej elektrickej energie .
Bálint – mal dotaz ohľadom likvidácie pokosenej trávy pri bytových domoch
na ul. Sládkovičovej a SNP, pretože v mestách sú zberné nádoby.
Čajka – problémom je, že kosíme pozemky, ktoré patria obci.
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Na záver starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová informovala a pozvala poslancov
na nasledovné podujatia :
Stavanie mája – 30.4.
Oslavy oslobodenia v Rim. Sobote, Kocihe a Hrachove – 6.5.
Kladenie vencov – 7.5.
Výstup na Vepor – 16.5.
Následne poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Ing. Štefánia Dovalová
PhDr. Katarína Zamborová

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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