ZÁPISNICA

Č. 4

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 21. 3. 2019

1

Z á p i s n i c a

č í s l o

4

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 21.3.2019.
Prítomní: 7 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 z astupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne

oboznámila

prítomných

so

zverejneným

návrhom

programu

zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie zverejneného návrhu programu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Určenie overovateľov z ápisnice.
5. Kontrola uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľst va.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľst va.
7. Interpelácia poslancov.
8. Prerokovanie odpredaja pozemkov vo vlastníctve obce.
9. Prerokovanie odpredaja akcií Pri ma banky Slovensko a.s.
10. Prerokovanie žiadosti k zaradeniu Súkr omnej základnej umeleckej škol y
Klenovec do siete škôl a školských zariadení SR.
11. Prerokovanie žiadostí občanov a or gani zácií.
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Schválenie uznesen í.
15. Záver.

Na

základe

z poslancov

predloženého

návrhu

nepripomienkoval

a na

doplnenie

základe
programu

skutočností,
dala

že

nikto

starostka

obce

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

2

prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 63/2019, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: Jana
Mocná, PhDr. Janka Pohorelská a Mgr. Dalibor Ďuriš.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 64/2019, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Ing. Tomáš
Figuli a Milan Čajko.
Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie č. 65/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
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5.

Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila st arostka obce a konštatovala, že úlohy stanovené uzneseniami sú
zrealizované, žiadosti organizácií na dotácie sú v plnení do konca roka.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 66/2019, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od p osledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva.
Mgr.Kaštanová – podala s právu o činnosti obecného úradu od posledného
zasadnutia obecného zastupiteľstva , ktorá bola zameraná dňa:
27.2. na prípravu starostov -predsedov krízových štábov v Hrachove,
28.2.zasadala Rada ZMOGaM v Tisovci,
1.3. sa uskutočnilo stretnutie so zástupcom súkromnej základnej umeleckej
škol y s Ing. Gondom zo Zvolena,
-následne na to sa uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľkou základnej
škol y s materskou školou Vl. Mináča v Klenovci,
1.3. sa uskutočnilo pracovné stretnutie s predsedníčkou roľníckeho družstva
v Klenovci Martou Kurčíkovou,
1.3. sa uskutočnila členská schôdza DHZ v Klenovci,
11.3.sa uskutočnilo v Hnúšti pracovné stretnutie so zástupcami miest a obcí
ohľadom dopracovania no vej kolektívnej zmluvy,
-v ten ist ý deň sa uskutočnilo pracovné stretnutie s primátorom mesta Hnúšťa
a riaditeľom Technických služieb v Hnúšti ohľadom odvozu a uskladnenia
komunálneho odpadu, Hnúšťa chce otvoriť 3 kazetu,
12.3.s riaditeľom pobočky StVS v Rimavskej Sobote vedenie obce hľadalo
možnosti ohľadom rozšírenia vodovodu v obci,
13.3. sa následne uskutočnilo podobné stretnutie so zástupcom StVS v Hnúšti,
15.3. sa uskutočnilo pracovné stretnutie s členmi vodovodnej spoločnosti,
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-zasadla Revízna komisi a Mikroregiónu Sinec-Kokavsko,
16.3.boli uskutočnené voľby prezidenta SR,
19.3. boli otvárané obálky záujemcov do komunitného centra,
20.3.sa uskutočnila výročná členská schôdza Mikroregiónu Sinec Kokavsko.
Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo
67/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.

Interpelácia poslancov.

Čajko – mal dotaz ohľadom opravy zábradlia na moste cez Rimavu na ul.
Obrancov mieru.
Ing. Trnavský – informoval o tom, že už boli pomerať a v priebehu t ýždňa by
mali prísť ho opraviť.
Poslanci apelovali na vedenie obce, aby nové zábradlie boli pevnejšie
a odolnejšie.
8. Prerokovanie žiadostí na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
Ing. Patrik Brndiar, bytom Malinovského 138, Klenovec – žiadosť
o odpredaj pozemku
Ing. Trnavský – konštatoval, že na minulom zasadnutí bolo schválené
zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Obce Klenovec,
evidovaných v katastrálnom území Klenovec n a LV-1238. Jedná sa o parcel y
registra C -KN:
číslo 8869/1, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 312 m 2 ,
číslo 8869/2, evidovanú ako orná pôda, o výmere 458 m 2 ,
pre

Ing. Patrika Brndiara bytom Malinovského 138, Klenovec, za celkovú

predajnú

cenu 2 618,00 - €.

Cena bola určená na základe uznesenia č.

41/2011, zo dňa 24. 3. 2011 ako minimálna cena obecných pozemkov 3,40
€/m 2 . Minimálna predajná cena 2 160,00 - € je určená znaleckým posudkom
č. 28/2019 zo dňa 8. 3. 2019 vypracovaným znalcom Ing. Jaroslavom Heckom,
ul. Muránska 486, Tisovec.
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Zámer

predaja

tohto

obecného

majetku

bol

schválený

obecným

zastupiteľstvom dňa 21. 2. 2019 uznesením č. 41/2019 a bol zverejnený na
stránke obce od 27. 2. 2019, po dobu 15 dní.
Odpredaj 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.
Kupujúci je povinný do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti vkladu
vlastníckeho
stavebné

práva

do

katastra

nehnuteľností,

povolenie

na

výstavbu

rodinného

zabezpečiť

domu,

na

právoplatné

vlastné

náklady

zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy a uhradiť všetky náklad y
spojené s prevodom nehnuteľnosti. Kúpnopredajná zmluva v zm ysle tohto
uznesenia

bude

podpísaná

do

120

dní

odo

dňa

schválenia

obecným

zastupiteľstvom.
Na základe zverejnenia sa nikto iný neprihlásil.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve
Obce Klenovec, evidovaných v katastrálnom území Klenovec
na LV-1238. Jedná sa o parcely registra C -KN:
číslo 8869/1, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 312 m 2 , číslo 8869/2, evidovanú ako orná pôda,
o výmere 458 m 2 , pre Ing. Patrika Brndiara bytom
Malinovského 138, Klenovec, za celkovú

predajnú

cenu

2 618,00 - € ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 68/2019 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Štefan Brndiar a manž. Lenka, bytom Malinovského 135, Klenovec –
žiadosť o odpredaj pozemku
Ing. Trnavský – konštatoval, že na minulom zasadnutí bolo schválené
zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Obce Klenovec,
evidovaných v katastrálnom území Klenovec na LV -1238. Jedná sa o parcel y
registra C -KN:
číslo 8850/1, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 250m 2 ,
číslo 8850/2, evidovanú ako orná pôda, o výmere 320m 2 ,
pre

Štefana Brndiara s manž. Lenkou bytom Malinovského 135, Klenovec,

za celkovú

pr edajnú

cenu

1 938,00 - €. Cena bola určená na základe

uznesenia č. 41/2011, zo dňa 24. 3. 2011 ako minimálna cena obecných
pozemkov 3,40 €/m 2 .

Minimálna predajná cena

1 770,00 - € je určená

znaleckým posudkom č. 29/2019 zo dňa 8. 3. 2019 vypracova ným znalcom
Ing. Jaroslavom Heckom, ul. Muránska 486, 980 61 Tisovec.
Zámer

predaja

tohto

obecného

majetku

bol

schválený

obecným

zastupiteľstvom dňa 21. 2. 2019 uznesením č. 42/2019 a bol zverejnený na
stránke obce od 27. 2. 2019, po dobu 15 dní.
Odpredaj 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.
Kupujúci je povinný do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti vkladu
vlastníckeho
stavebné

práva

do

katastra

nehnuteľností,

povolenie

na

výstavbu

rodinného

zabezpečiť

domu,

na

právoplatné

vlastné

náklady

zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy a uhradiť všetky náklad y
spojené s prevodom nehnuteľnosti. Kúpnopredajná zmluva v zm ysle tohto
uznesenia

bude

podpísaná

do

120

dní

odo

dňa

schválenia

obecným

zastupiteľstvom.
Na základe zverejnenia sa nikto iný neprihlásil.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci n evzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve
Obce Klenovec, evidovaných v katastrálnom území Klenovec
na LV-1238. Jedná sa o parcely registra C -KN:
číslo 8850/1, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 250m 2 , číslo 8850/2, evidovanú ako orná pôda,
o výmere 320m 2 , pre

Štefana Brndiara s manž. Lenkou

bytom Malinovského 135, Klenovec,
cenu

za celkovú

predajnú

1 938,00 € ?

prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 69/2019 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

9. Prerokovanie odpredaja akcií Prima banky Slovensko a.s.
Ing. Lojková – zámer predaja akcií bol zverejnený na stránke obce
v zákonom stanovenej lehote , nikto iný sa neprihlásil,
- odpredaj sa uskutočňuje schválením trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov v zm ysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov predaj akcií z dôvodu osobitného zreteľa
pre Prima banka Slovensko, a. s. v sume 11 970,00 EUR.
Zámer predaja akcií bol schválený obecným zastupiteľs tvom dňa 21. 02. 2019
uznesením č. 51/2019 a bol zverejnený na stránke obce od 27. 02. 2019 do
15. 03. 2019.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Predaj obecného majetku ako prípadu
osobitného zreteľa z dôvodu jeho predaja väčšinovému vlastníkovi akcií.
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Na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva

táto

otázka

bola

už

prediskutovaná.
Mgr. Kaštanová – ja budem rešpektovať rozhodnutie poslancov,
- ponuky na odkúpenie sú z roka na rok nižšie.
Ing. Figuli – mal dotaz aké sú to akcie.
Ištok - mal dotaz od kedy ti eto akcie máme,
-pripomenul, že získané peniaze bude potrebné dobre investovať.
Ing. Lojková – informovala poslancov o ponuke v roku 2015, ktorá bola na
12 600 € a neskôr 12 285 €.
Po prerokovaní a na základe skutočnosti, že k uvedenému návrhu poslanci
nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za predaj akcií z dôvodu osobitného zreteľa pre Prima
banka Slovensko, a. s. v sume 11 970,00 EUR?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 70/2019 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici .
Ing. Lojková – súčasne predložila návrh na rozpočtové opatrenie č.2, ktoré je
súčasťou uznesenia č. 73/2019 a to : písm. b) - povolené prekročenie
a viazanie príjmov položka 231 000 - 11 970,00 € o ktorom dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie rozpočtového opatrenia č.2 písm. b) –
povolené prekročenie a viazanie príjmov položka 231 000 –
11 970,00 € ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

9

zdržal sa

0

Povolené prekročenie a viazanie príjmov položka 231 000 - 11 970,00 € je
súčasťou

Rozpočtového opatrenia č.2, ktoré je zahrnuté v uznesení číslo

73/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

10.Prerokovanie

žiadosti

k zaradeniu

SZUŠ

Klenovec

do

siete

škôl

a školských zariadení SR.
Mgr. Kováčová – predložila poslancom žiadosť spoločnosti GOSUN s.r.o.
Zvolen Ing. Dušana Gondu zriadenie Súkromnej základnej umeleckej škol y v
priestoroch ZŠ s materskou školou Vl.Mináča v Klenovci na ul. 9.mája 718
a zaradenie SZUŠ

Klenovec

do siete škôl

a školských

zariadení

SR

k 1.9.2019.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že so zriadením SZUŠ súhlasila
riaditeľka ZŠ s MŠ Vl. Mináča len mali podmienku, aby vyuč ovanie sa
uskutočnilo v popoludňajších hodinách, kde sa budú vyučovať bud ú také
odbory o aké bude záujem a využije učiteľov z okolia.
Ing. Figuli – mal dotaz ohľadom učiteľov.
Štefánik – vyslovil podporné stanovisko k vytvoreniu tejto škol y a deti majú
možnosť kvalitne využiť svoj voľný čas,
-deti sa majú možnosť prezentovať.
PhDr. Pohorelská – mala dotaz ohľadom vyučovacích odborov.
Mgr. Ďuriš – deti nebudú musieť cestovať.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zriadenie S ZUŠ v priestoroch Základnej školy
s materskou školou Vl . Mináča v Klenovci na ul. 9.mája 718
a zaradenie SZUŠ Klenovec do siete škôl a školských
zariadení SR k 1.9.2019?
prítomní

7

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

za

7

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

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 71/2019 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
11. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácii.
Mgr. Kaštanová – už na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme
spomínali, že máme problém y s vodou na niektorých uliciach,
-máme asi 8 vodárenských spoločno stí, ktoré si donedávna aj vedeli dopúšťať
vodu, ale v dnešnej dobe sa to už nedá, museli by mať duplicitný vodovod,
-na ul. Fučíkovej, kde nie je až taký veľký problém s napojením , keďže je tam
ul. 1.mája a je tam odbočka,
-horšie je to s ul. kpt.Nálepku, Jána Švermu a časť ul.Malinovského, ktoré by
sa museli napájať, resp. by sa musel robiť nový vodovod,
-musíme mať realizačnú projektovú dokumentáciu, prisľúbila pomoc aj StVS,
-na projektovú dokumentáciu bude treba asi 3 tis.€,
-je to otázka niekoľkých rokov, ale už to musíme začať riešiť.
-spotreba vody je omnoho vyššia ako v minulosti,
-žil y pomal y vysýchajú, nastáva zmena klím y,
-do budúceho zastupiteľstva získame nejaké ponuky,
-m y sem to riešili už v minulosti, ale predsedovia spoločnosti to nejako
neriešili, pretože bolo dostatok vody, ale situácia sa zmenila,
-projektová dokumentácia sa odovzdá StVS,
-momentálne nie je vypísaná žiadna výzva na vodovod, len na kanalizáciu.
Ing. Trnavský – aj Fučíkov a by sa mala napojiť pod Pasiečkou, kde je šachta
a postupne to riešiť aj keď etapovite,
Štefánik – je to riešiteľné, len sa musí dať urobiť projekt,
- na niektorých uliciach sa občania môžu pripojiť na obecný vodovod,
Čajko – rozložiť to na niekoľko úsekov, projektová dokumentácia musí byť
realizačná,
-ľudia nešetria vodou, majú bazény,
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Po prerokovaní uvedenej problematiky a na základe skutočnosti, že k návrhu
poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.

Hlasovanie: Kto je za prípravu realizačnej projektovej dokumentácie na
rozšírenie vodovodu na uliciach Malinovského, kpt. Nálepku,
Jána Švermu a Fučíkovej ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 72/2019 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
12.R ô z n e
Oprava zábradlia cez Rimavu na ul. Obrancov mieru
Mgr. Kaštanová – na základe pripomienok poslancov a občanov je potrebné
doriešiť opravu zábradlia na moste cez Rimavu na ul. Obrancov mieru .
Na základe diskusie bolo dohodnuté, že zástupca starostky bude v tomto
smere iniciovať opravu zábradlia.
Použitie prostriedkov na rekonštrukci u požiarnej zbrojnice
Mgr.

Píš-

informoval

o potrebe

vyčl enenia

financií

na

rekonštrukciu

požiarnej zbrojnice, predkladali sme 2 žiadosti,
-dostali sme peniaze na hasi čňu, neskôr bolo treba meniť stavebný projekt
a na základe neho sa robili zasa stavebné úpravy, zadná stena je tak
poškodená, že ju treba opraviť, nedalo by sa výjsť na strechu a nebolo by to
pochôdzne, dávali sme to na zmenové konanie, je tam rozdiel 3 200 € a aby
sme mohli cel ý proces verejného obstarávania začať potrebujeme tieto
12

financie presunúť, aby sme mohli ďalej pokračovať. Doplnilo sa tam aj
kúrenie v sociálnej časti.

Mgr. Kaštanová – hasičňa sa robí za pochodu, začali sme ju robiť
z vlastných

zdrojov,

najskôr

sme

dostali

jednu,

potom

druhú

dotáciu

v celkovej sume takmer 60 tis. € . Ani sme nečakali, že toľko peňazí na to
dostaneme a chceme urobiť požiarnu zbrojnicu poriadne . Niečo sme dali
formou

spol uúčasti

a nevedeli

sme,

že

dostaneme

toľko

peňazí

a le

potrebujeme presunúť z kapitálového rozpočtu, resp. z rezervného fondu, ale
o tom rozhodnete vy.
Na základe diskusie k uvedenému návrhu a na základe skutočnosti, že
k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia 3 200 € z kapitálového rozpočtu
na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

Tento presun finančných prostriedkov na základe hlasovania poslancov je
súčasťou rozpočtového opatrenia č.2 a prijaté uznesenie číslo 73/2019 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Použitie prostriedkov na športovú halu
Mgr. Kaštanová – na kúpalisko má me vyčlenených 50 tis. € a s MAS
Malohont máme dohodnuté, že ak pôjde výzva dostaneme 100 tis. € prvé
zasadnutie bude len v mesiaci 4-5/2019, predpokladáme, že výzva na
kúpalisko už nepôjde v tomto roku, ale bude to len v budúcom roku a je tu
taký návrh, že i napriek tomu, že viem, že do športovej hal y sa už dalo veľa
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peňazí, aby sme dali t ých 50 tis. € z kúpaliska a dokončime tú halu už
poriadne, keď sú na to kritiky, že tam kvapká,
- peniaze by sa využili na úpravu vnútra, strop a boky,
Štefánik – m y to kúpalisko z vlastných zdrojov nespravíme, a vyhneme sa
tomu, aby sa tam niečo nestalo,
-za 50 tis. €, ktoré máme sa kúpalisko nespraví,
-v takej obci ako je naša, kúpalisko je prepych, jeho prevádzka je ovpl yvnená
počasím,
Ištók – kde je ten investor, ktorý tam bol,
-kúpalisko už 4 roky stálo,
-kriticky sa vyjadril ku kvalite výstavby športovej hal y,
Čajko- ide o to, či chceme mať funkčnú halu ,
- už halu treba poriadne dokončiť,
Ing.Figuli – 50 tis. sa zasa dá do hal y,
Štefánik – všetko by dali dole, celé opláštenie,
-výrobca hal y dá všetko dole, ostane len kopula a dajú halu do takého stavu,
aby už bola plne funkčná aj v zime a pre všetky šport y,
-vyhneme sa rizikám a musíme predísť tomu, aby sa niečo nestalo,
-stavebný dozor b ol taký aký bol , ale s t ým už teraz nič neurobíme,
Mgr. Kaštanová- mali sme informácie, čo je to za človeka, prizvali sme
odborne spôsobilú osobu,
-ak by sme boli zrušili výstavbu, boli by sme museli vrátiť peniaze,
-už dopredu nám povedali, že za 200 tis. € sa nedá postaviť športová hala za
tie peniaze,
-znova podrobne vysvetlila okolnosti výstavby športovej hal y,
-výrobcovia hál HUPRO HALY a MULTI HALY nám rovno povedali, že za
tie peniaze sa nedá kvalitne vystavať športová hala.
Čajko - aj ja som za kúpalisko, ale urobme najskôr ľuďom vodu a potom
kúpalisko, ktoré je využiteľné cca 2 mesiace v roku, a pri výstavbe kúpaliska
sú určité norm y pre jeho kapacitu,
- ak sa začne niečo robiť, nič sa poriadne nedokončí, keď nemáme peniaze.
Ing. Trnavský – my sme oslovili pána Rendára, ktorý staval halu on je
výrobca hál, Valach nechcel od neho zateplenie,
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-máme ponuku na 60 tis.€ bez DPH na demontáž podhľadu, nové fólie,
vnútorný podhľad, izolácie,
-teraz je zbytočne riešiť osvetlenie, keď by sme toto urobili.
Ištók – mal dotaz, kedy bola hala skolaudovaná.
Ing. Figuli – mal dotaz na dohodu ohľadom ceny,
-mal dotaz, že z kade sa presunú peniaze.
Štefánik – príde pán Rendár a pôjdeme na tvár miesta ,
-halu treba dať do plne funkčného stavu a bude bezpečná,
-osvetlenie sa potom urobí, keď bude aj podhľad,
Mgr. Kaštanová – máme ešte v starom rezervnom fonde 2 2 tis. €,
-pán Rendár nás aj vystrašil ohľadom žiletkového efektu , že až sa namočí tá
vata a plech začne padať, tak bude zle,
-záleží aj pánovi Rendárovi, aby naša hala bola v poriadku, lebo videl ako sa
naša hala stavala,
-Valach nevyplácal robotníkov a na stavbe sa stále obmieňali pracovníci,
-konštatovala, že výstavba športovej hal y v obci jej zobrala veľa síl,
-výhoda je v tom, že oblúky sa nestavali z dreva, ale sa vymurovali.
Čajko – ide aj o to, aby bola celoročne využiteľná cel ý rok,
-podobné havarijné situácie športových hál sa stali aj v iných obciach.
Rozpočtové opatrenie č.2
Ing. Lojková – na základe prejednávaných predchádzajúcich bodov rokovania
predložila poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č.2 v zm ysle § 14
ods.

2

zákona

č.

583/2004

Z.

z.

o rozpočtových

pravidlách

územnej

samosprávy v znení neskorších predpisov
-

písm. a) – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

Programová
štruktúra
10. 1
10. 1

Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

–

Rozvoj

–

Rozvoj

700 – Kapitálové
výdavky – kúpalisko
700 – Kapitálové
výdavky – športová

06.2.0
obce
06.2.0
obce

Zmena
- 50 000 €
+ 50 000 €
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hala
0 €

SPOLU:

-

písm. b) - povolené pr ekročenie a viazanie príj mov
položka 231 000 - 11 970,00 €

-

písm. c) – povolené pr ekročenie a viazanie výdavkov

položka 717 002 – 3 200 € - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice .
Na základe diskusie k uvedenému návrhu a na základe skutočnosti, že
k uvedenému

návrhu

poslanci

nevzniesli

už

žiadne

pripomienky,

dala

starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie pr esunu finančných prostriedkov
50 tis. € z položky kúpalisko na položku športová hala ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 73/2019 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová

- budeme potrebovať ešte ďalšie peniaze na halu a máme

v starom rezervnom fonde ešte 22 tis € a preto navrhujem 20 tis. € použiť na
športovú halu a 2 tis. € tam ešte necháme.
Na základe súhlasného stanoviska poslancov dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za použitie 20 tis. € z rezervného fondu na športovú
halu?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0
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Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 74/2019 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Informácia o problémoch so zabezpečením pohrebu občana s iným
trvalým pobytom
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že sme mali v poslednom t ýždni
problém pri úmrtí obyvateľa z Útulku, ktorý mal trval ý pobyt v inom meste,
ktoré sa bráni podieľať sa na výdavkoch spojených so zabezpečením pohrebu,
pričom sa odvolávajú na zákon o pohrebníctve č.131/2010 Z.z § 30 odst.2 ,
-napokon sme sa po siahodlhých vyjednávaniach dohodli s úradom, kde mal
nebohý trval ý pobyt, ale aj tak budeme musieť z vlastných peňazí doplatiť na
náklady spojené s pohrebom asi 120 € (prvotná suma bola 420 €), pričom to
nie je prvý prípad, kedy sa príbuzní stránia podieľať sa na nákl adoch
spojených so zabezpečením pohrebu a ak nie sú príbuzní tak úrad, kde má
takýto človek trval ý pobyt,
- máme dve možnosti – požiadať VÚC, aby zrušili Útulok, alebo požiadať
BBSK, ktorý prideľujú občanov na pobyt do útulku, že obec, kde majú títo
občania trval ý pobyt, aby sa zaviazali k náhrade nákladov pri takýchto
situáciách,
- obrátila som sa na právnika, na ZMOS, na miesto trvalého pobytu občana
nikto nám nevedel poradiť,
- títo obyvatelia nie sú prínosom pre obec, pretože keď sú pod vpl yvom
alkoholu tak ich do Útulku nepustia, potom sú aj arogantní voči ostatným
občanom,
- Útulok je tu zriadený a zriaďovateľom je VÚC,
- obyvatelia sa v Útulku menia a je pravda, že aj ich zdravotný stav je horší,
- budeme kontaktovať VÚC aj ZMOS,
Čajko – títo občani a sú na tom zdravotne horšie, VÚC by mala mať nejaký fond,
Ištók – takého problém y treba riešiť s VÚC,
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Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie.

Návrh na ocenenia občanov a organizácií počas GMFS - KR
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov na predloženie návrhov na ocenenia
občanov a navrhla nasledovných:
In Memoriam MUDr. Jána Cibuľu, rodák, prezident Medzinárodnej rómskej
únie, laureát Nobelovej ceny,
In

Memoriam

Vladimíra

Mináča,

národný

umelec,

predseda

Matice

slovenskej,
PhDr. Jána Piatera, rodák, richtár Gemerčanov v Košiciach
Jána Kováčika
kolektívy - OZ Rodon pri príležitosti 20. výročia založenia
-

DHZ obce Klenovec pri príležitosti 130. výročia založenia

-

ZO drobnochovateľov Klenovec pri príležitosti 20. výročia založenia

-vyzvala poslancov, aby zodpovedne pristúpili k návrhom,
-mali by sme prijať VZN na ocenenie aktívnych organizácií pri príležitosti ich
vzniku.
Štefánik – navrhol udeliť Čestné občianstvo obce PhDr. Jánovi Piaterovi
a navrhnuté kolektívy pri prí ležitosti ich výročia vzniku,
Čajko - sa prihovoril oceniť kolektívy.
Po prediskutovaní

všetkých návrhov na ocenenie, dala starostka obce

hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za
1. udelenie Čestného občianstva obce – PhDr. Jánovi Piaterovi
2. udelenie Ceny obce Klen ovec kolektívom:
-

OZ Rodon pri príležitosti 20. výročia založenia

-

DHZ obce Klenovec pri príležitosti 130. výročia založenia

-

ZO drobnochovateľov Klenovec pri príležitosti 20. výročia
založenia
18

spojené s finančnou odmenou po 200 € pre ocenené kolektívy?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania prijali poslanci uznesenie číslo 75/2019 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Parobeková, hlavná kontrolórka – informovala poslancov, že náčelník mal
v správe podávanej na minulom zasadnutí zastupiteľstva, že vybral 30 € a ja
som informovala o 20 €, po preverení som zistila, že pravdu mal on, nakoľko
správa bola podávaná za rok 2018,
- konštatovala, že bola dokončená kontrola Štatútu o becnej polície a do 30.3.
má štatutár navrhnúť opatrenia a je tu priestor aj pre poslancov,
Mgr.

Kaštanová

–

navrhla

pracovné

stretnutie

poslancov

a hlavnej

kontrolórky, aby sa hľadalo riešenie tejto situácie.

13.Diskusia
Ing. Figuli – informoval o zasadnutí komisie školstva, kultúry a športu, kde
bol prerokovaný kalendár podujatí v roku 2019.
Nakoľko nebolo viac príspevkov do diskusie, starostka obce diskusiu ukončila
a predsedníčka návrhovej komisie ešte raz prečítala schválené uznesenia na
dnešnom zasadnutí.
Na záver starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslancom za
účasť na zas adnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
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Overovatelia zápisnice:
Ing. Tomáš Figuli
Milan Čajko
Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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