Z Á P I S N I C A Č. 5
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 24. 2. 2015
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Zápisnica

číslo

5

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 24. 2. 2015
Prítomní: -

11 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina

-

kandidáti na post hlavného kontrolóra obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala prítomných a skonštatovala, že je
prítomných všetkých 11 poslancov obecného zastupiteľstva

a tak je zasadnutie

uznášaniaschopné.
Na úvod zasadnutia starostka obce informovala poslancov o zaznamenávaní
priebehu rokovania obecného zastupiteľstva n a kameru.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu

zasadnutia, ktorý je

nasledovný :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej a volebnej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Voľba hlavného kontrolóra Obce Klenovec na funkčné obdobie rokov 2015 –
2021.
9. Prerokovanie návrhu prílohy č. 5 VZN Obce Klenovec č. 1/2011 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území Obce Klenovec ( www.klenovec.sk)
10. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 Štatútu Miestnej ľudovej knižnice
v Klenovci (www.klenovec.sk)
11. Prerokovanie Správy o činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2014.
12. Informatívna správa o demografickom vývoji v Obci Klenovec k 1.1.2015.
13. Prerokovanie žiadostí občanov
14.Rôzne.
15.Diskusia.
16. Schválenie uznesení.
17. Záver.
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Následne starostka obce prečítala písomnú žiadosť členov poslaneckého klubu
o doplnenie

SMER-SD

programu

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva

o bod

zloženie sľubu nového poslanca, ktorá bola zaslaná e -mailovou poštou dňa
20.2.2015. Starostka obce informovala poslancov o odpovedi, ktorú odoslala emailom dňa 23.2.2015, ktorou zdôvodnila nezaradenie tohto bodu na rokovanie
obecného zastupiteľstva konštatovaním, že po preskúmaní a vyhodnotení všetkých
okolností vedenie obce dospelo k názoru, že Zmluva o výkone práce uzatvorená
medzi Obcou Klenovec a Mgr. Evou Brndiarovou nebola platná a z uvedeného
dôvodu poslankyni Brndiarovej poslanecký mandát ani nezaniko l.
Horeuvedená korešpondencia medzi poslaneckým klubom SMER -SD a starostkou
obce je zaevidovaná v Registratúrnom denníku pod p.č. 111/2015.
Starostka obce mala dotaz na poslancov poslaneckého klubu SMER-SD či trvajú
na doplnení uvedeného bodu do program u.
Poslanci za SMER-SD trvali na doplnení uvedeného bodu do programu a tak
starostka obce dala o návrhu hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za doplnenie programu o bod zloženie sľubu nového
poslanca ?
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

4

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

proti

5

Mgr. Eva Brndiarová Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik

zdržal sa

2

Ing. Edita Bartová, Milan Čajko

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 46/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
JUDr.Struhár – ale aj tak požadujeme vysvetlenie, prečo nie je uvoľnený
poslanecký mandát a žiadame o doplnenie programu zasadnutia o bod vysvetlenie
neuvoľnenia poslaneckého mandátu.
O uvedenom návrhu dala starostka hlasovať a to ako o

bode 2, pričom ostatné

body rokovania budú automaticky posunuté.
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Hlasovanie: Kto je za zaradenie do programu zasadnutia o bod vysvetlenie
neuvoľneného poslaneckého mandátu ?
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 poslan ci uznesenie č. 47/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
JUDr. Struhár – požadujeme o stanovenie nového termínu voľby hlavného
kontrolóra, my ako zastupiteľstvo sme mali o dhlasovať termín konania voľby
hlavného kontrolóra. Ak vyhlasujeme novú voľbu, nemôžeme dnes aj voľbu
uskutočniť.
Mgr. Kaštanová – nie je dôvod, aby sme vyhlásili nový termín voľby hlavného
kontrolóra. Termín podania prihlášok nebolo treba meniť. Zákon to nezakazuje.
Po prediskutovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať za návrh.
Hlasovanie: Kto je doplnenie programu zasadnutia o bod 9 – určenie
termínu voľby kontrolóra?
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

0

zdržal sa

4

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

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 48/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Nakoľko už nikto z poslancov nemal žiadne doplňujúce návrhy, dala starostka obce
hlasovať za doplnený program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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Hlasovanie : Kto je za schválenie programu 5. zasadnutia obecného
zastupiteľstva doplneného o 2 body programu a to bod č. 2. –
podanie vysvetlenia neuvoľnen ia poslaneckého mandátu a o
bod č. 9. - určenie termínu voľby hlavného kontrolóra obce ?
prítomní

11

za

7

proti

0

zdržal sa

4

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

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 49/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
2. Vysvetlenie neuvoľnenia poslaneckého mandátu
Štefánik – zástupca starostky obce informoval o podnete , ktorý bol prednesený na
minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva

poslankyňou

Mgr.

Stanislavou

Zvarovou, či môže mať poslanecký mandát Mgr. Eva Brndiarová, nakoľko má
podpísanú dohodu o vykonaní práce s obcou.
Konštatoval, že pripomienka bola preskúmaná a je pravdou, že dňa 14.1.2015 bola
podpísaná

Dohoda

Brndiarovou, ktorá

o vykonaní

práce

medzi

Obcou

Klenovec

a Mgr.

Evou

je ale neplatná, nakoľko je vystavená podľa par. 226

Zákonníka práce.
Vo svojom vystúpení podrobne objasnil zistenia ohľadom uvedeného podnetu,
informoval o rozdieloch, ktoré sú medzi dohodou o vykonaní práce a dohodou
o pracovnej činnosti, o tom aké náležitosti majú mať tieto 2 druhy dohôd.
Zástupca starostky informoval poslancov, že dňa 16.2. bol osobne konzultovať
s okresným prokurátorom predmetnú dohodu , ktorý ju držal v ruke a konštatoval,
že predmetná dohoda nemá náležitosti dohody o výkone práce nieto dohody o
pracovnej činnosti. Došlo ku chybe na obecnom úrade. Keby bola podpísaná
dohoda o pracovnej činnosti, bol by porušený zákon a pani Brndiarová by prišla
o poslanecký mandát, ale bola podpísaná dohoda o vykonaní práce. Ako zástupca
starostky konštatoval, chcel aj písomné stanovisko od okresného prokurátora, ale
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povedal, že ak niektorá dotknutá strana má záujem, môže sa obrátiť na neho
priamo. Okresný prokurátor povedal že nie je dôvod, aby poslankyňa Brndiarová
prišla o poslanecký mandát, pretože táto dohoda už dňo m podpisu bola neplatná,
pretože nemá právne náležitosti . Ako konštatoval zástupca starostky p odobné
prípady sa už stali.
Na záver poslanec Martin Štefánik poďakoval poslankyni Zvarovej, že upozornila
na tieto nedostatky.
PhDr. Zamborová –

využila som poslanecké právo a požiadala som Sociálnu

poisťovňu v Rim. Sobote o súčinnosť a mám zistené, že pani Brndiarová je
prihlásená ako poslankyňa so statusom zamestnanca s nepravidelným príjmom na
základe dohody o vykonaní práce,
- informovala poslancov aj o termínoch prihlásenia a odhlásenia menovanej
v sociálnej poisťovni ,
- konštatovala, že aj tieto skutočnosti budú podané okresnému prokurátorovi ,
- následne pani Brndiarovej povedala, že dňom zloženia sľubu mala z rušiť aj
pracovnoprávny vzťah s obcou
Mgr. Brndiarová

- tak ako som doteraz robila budem robiť aj odteraz, tak ako

som roky robila za Struhára, budem robiť aj za starostky aj bez finančného
ohodnotenia, lebo ja to robím pre občanov obce Klenovec a budem to robiť, či sa
vám to bude páčiť, alebo nie,
- pýtam sa, či každý z vás ste urobili toľko pre občanov našej obce ako ja,
aby ste za to nič nechceli.
Bálint - je mnoho občanov, ktorí robia pre obec.
Mgr. Zvarová -

nešlo o to, že si nevážim prácu

pani Brndiarovej, ale

o dodržiavanie zákona,
- zložili sme sľub a ten treba dodržiavať,
- mám len pochybnosti o zmluvách, ide o to, aby sa zmluvy kontrolovali
a boli ošetrené, pretože toto bola malá zmluva, tak potom neviem, ako sa
dodržiavajú veľké zmluvy,
Mgr. Kaštanová – všetky zmluvy sú zverejnené, pochybenia sa urobili aj
v minulosti a najvyšším zákonom je Ústava SR, ktorá hovorí, že každý občan má
právo byť zvolený a mandátu nemôžeme poslanca len tak zbaviť,
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- 4.12. poslanci skladali sľub a do 30 dní mohla pani Brndiarová

ukončiť

pracovno-právny vzťah s obcou, a ku koncu roka jej končila zmluva,
- pani poslankyňa dostala dôveru občanov a získala vyše 300 hlasov od
obyvateľov, a my jedenásti ju nemôžeme zbaviť poslaneckého mandátu,
- žiadna škoda sa nestala, finančne sa vysporiada pani Brndiarová aj obec
so sociálnou poisťovňou,
- takže Mgr. Brndiarovej naďalej poslanecký mandát zostáva,
-stalo sa pochybenie, pochybenia sa stali aj v minulosti, už sa k tomu
nebudeme vracať, dali sme to na

poriadok, dobre, že ste na to upozornili,

uznávam, že sa stala chyba, ale už by to malo byť v poriadku,
- aj tak máme kopu vecí, ku ktorým chcem, aby ste sa vyjadrovali
a rozhodovali o problémoch, ktoré ťažia občanov, pretože oni nás volili ,
- veď preto tu sedíme, aby sme našli spoločnú reč a cestu pri riešení
problémov a v prospech celej obce.
JUDr. Struhár – nemusela si nám dať až takú prednášku o dodržiavaní zákonnosti,
lebo keby ste tú chybu nespravili, tak ona ten mandát stratí ,
- nakoľko sa vyskytli nové skutočnosti, tak my si tieto ešte overíme.
3.Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený na základe rozpravy
uzneseniami č. 46-49/2015, ktoré tvoria prílohu k tejto zápisnici.
4. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci Ing. Edita Bartová,
PhDr. Katarína Zamborová a Mgr. Dalibor Ďuriš.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli žiadne
pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
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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. 50/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

5. Voľba volebnej komisie

Do volebnej komisie starostka obce navrhla poslancov: predseda komisie JUDr.
Pavel Struhár, Mgr. Janka Pohorelská a Ing. Štefánia Dovalová.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli žiadne
pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby volebná 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. 51/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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5. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Milana Čajku a Mgr.
Stanislavu Zvarovú.
Určených overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu
prijali uznesenie č. 52/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
6. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Starostka obce konštatovala, že na mi nulom zasadnutí boli prijaté len základné
uznesenia, z ktorých nevyplývali žiadne úlohy

poslanci vzali túto informáciu na

vedomie a prijali uznesenie č. 53/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7. Správa o činnosti obecného úradu od posledného z asadnutia obecného
zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová -

predložila poslancom ústnu informáciu o činnosti obecného

úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorá bola zameraná na:
- prácu na rozpracovaných projektoch Športovej haly a Múzea súkenníctva a
gubárstva
- 14.2. sa uskutočnila vernisáž v Lietavskej Lúčke pri príležitosti 80 rokov
majstra Pelikána, ktorý venoval obci bustu Karola Pajera ,
- 16.2. zasadal Mikroregión Sinec – Kokavsko
- 23.2. v Rim. Zalužanoch sa uskutočnilo zasadnutie MAS MALOHONT
Správu

o činnosti

obecného

úradu

od

posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 54/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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8. Interpelácia poslancov.
Mgr. Pohorelská – mala dotaz ohľadom termínov zasadnutí MAS MALOHONT
v obciach ohľadom projektov.
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov o návrhy, ktoré by sa mohli zrealizovať cez
MAS MALOHONT a byť na prospech obce.
Bálint – mal dotaz ohľadom termínu dokončenia Športovej haly a na dôvod zmeny
projektu na nej.
Mgr. Kaštanová – o zmene projektu som už informovala na zasadnutí obecného
zastupiteľstva,
- realizátor urobil nejaké zmeny, ktoré neboli v projekte, sú to zmeny nie
k horšiemu, sú na prospech stavby, robí sa zmena pred dokončením stavb y,
v projekte boli v sociálnych zariadeniach steny zo sadrokartónu a oni ich
vymurovali, musel sa zmeniť projekt a stavebný úrad v Banskej Bystrici ho musí
schváliť,
- snažíme sa to, aby bola stavba čo najskôr dokončená.
JUDr. Struhár – nedodržal sa termín ukončenia stavby a je to tvoja chyba, že sa 2
roky nič nerobilo, mala si peniaze na účte.
Mgr. Kaštanová – je to pravda, ale aj ty dobre vieš aj o tom, že niektoré skupiny ľudí
chceli spísať petíciu proti hale.
JUDr. Struhár – mal dotaz ohľadom fakturácie športovej haly.
Mgr. Kaštanová –konštatovala, že peniaze boli vyfakturované,
- zadržané boli peniaze podľa zmluvy, ktoré sa stavebnej firme vyplatia len po
dokončení stavby.
Mgr. Zvarová – mala dotaz, či bude použitých 150 tis. ktoré sa dali do rozpočtu na
halu.
Mgr. Kaštanová – informovala, že tie nebudú použité, ale nejaké navýšenie tam bude
asi potrebné hlavne na vybudovanie spevnených plôch okolo haly.
JUDr. Struhár – mal dotaz či boli vyplatené financie len za prevedené práce, alebo
aj za neprevedené práce na hale, pretože my by sme aj tak chceli, aby hlavný
kontrolór sa pozrel na stavebné a fakturačné záležitosti okolo haly a dal informáciu na
zastupiteľstve.
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Mgr. Kaštanová – práce, ktoré neboli prevedené neboli vyplatené.
PhDr. Zamborová – mala dotaz ako sa postupuje voči dlžníkom obce, či je nejaká
páka, alebo exekučné konanie voči dlžníkom, pretože v správe kontrolóra sú vykázané
vysoké nedoplatky občanov voči obci,
- ako je zabezpečený majetok obce v budove bývalej materskej školy na Majeri,
kde je v prenájme pán Bútor, nakoľko sa tam prevádzkuje podnikateľská činnosť
naďalej, nakoľko viem, že obidvaja Bútorovci odovzdali živnosť.
Ing. Trnavský – informoval o skutočnosti, že budova nie je na katastri ani zapísaná .
Mgr. Kaštanová – keďže budova nie je zapísaná, nemala by byť ani prenajímaná,
- časť má v prenájme pán Múka a do budúceho zasadnutia tieto skutočnosti
preveríme,
- schválili sme výrobu lavíc do klubu dôchodcov a aj pán Bútor si môže podať
ponuku,
- snažíme sa aby dlžníkov bolo čo najmenej, môžete aj vy navrhnúť ako
postupovať voči dlžníkom,
- s dlžníkmi robíme splátkové kalendáre.
Mgr. Zvarová – mala dotaz ohľadom zberu projektov, aké sú plány obce a my ako
poslanci by sme mohli dať podnety k projektom.
Mgr. Kaštanová – teraz sa robí zber projektov a môžete aj vy navrhnúť, čo by bolo
treba v obci urobiť pre občanov.
Nakoľko viac pripomienok zo strany poslancov do bodu interpelácia poslancov
nebolo, starostka obce tejto bod rokovania obecného zastupiteľstva uzavrela
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Klenovec na funkčné obdobie
rokov 2015-2021
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že bola určená voľba hlavného kontrolóra na dnešný
deň, keďže na minulom zastupiteľstve sa z určitých dôvodov, ktoré boli už
dnes vysvetlené neuskutočnila, tak navrhla, aby sa voľba hlavného kontrolóra
uskutočnila na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ako ďalší bod programu.
O uvedenom návrhu dala hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby sa voľba hlavného kontrolóra uskutočnila
na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva ako ďalší bod
programu ?
11

prítomní

11

za

7

proti

0

zdržal sa

4

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

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 55/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

10. Voľba hlavného kontrolóra Obce Klenovec na funkčné obdobie rokov
2015-2021

Mgr. Kaštanová – podala dôvodovú správu k bodu - voľba hlavného kontrolóra
Obce Klenovec na funkčné obdobie rokov 2015 -2021,
- starostka obce konštatovala, že obálky neboli otvárané a postupne sa bude
otvárať obálka každého kandidáta a navrhla, aby sa každý kandidát ešte
prezentoval po dobu 2 minút ,
- informovala poslancov, že z predstavovania sa ospravedlnil pán Ján
Vransky a kandidatúry sa vzdala Ing. Lucia Piaterová z dôvodu inej pracovnej
príležitosti,
- konštatovala, že zo zákona sa uskutoční tajná voľ ba hlavného kontrolóra,
- je pripravená volebná urna, hlasovacie lístky a pomocné hárky na poznámky
pre poslancov s menami kandidátov.
Štefánik – zástupca starostky postupne otváral obálky, ktoré boli zoradené podľa
abecedného poradia a postupne boli verejne odkontrolované požadované doklady
kandidátov, ktorí si podali prihlášku na post hlavného kontrolóra a to nasledovne
1. Martin Bobrovský
2. Slavomíra Fulerčíková
3. Ľubica Husmanová
4. Milada Kochanová
5. Zdenka Kováčiková
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6. Katarína Kysucká
7. Erika Longauerová
8. Lucia Parobeková
9. Ján Vranský
10. Angelika Zvarová
Bolo konštatované, že všetci kandidáti na post hlavného kontrolóra splnili
požadované podmienky stanovené k voľbe hlavného kontrolóra, okrem pána Jána
Vranského, ktorý vo svojich materiáloch použil a citoval už neex istujúci zákon
o ochrane osobných úradov.
Bálint – pán Vranský nesplnil základnú podmienku neovláda zákon o osobných
údajoch.
Na základe tejto skutočnosti a podnetu poslanca dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za vyradenie pána Ján Vranského z voľby hlavného
kontrolóra z dôvodu nesplnenia stanovených podmienok ?
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 uvedeného si poslanci vyškrtli pána Jána Vranskeho z hlasovacieho
lístka.
Následne sa uskutočnila tajná voľba hlavného kontrolóra poslancami

a to

zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta.
Po voľbe sa volebná komisia odobrala k sčítaniu hlasov.
JUDr. Struhár – predseda volebnej komisie konštatoval, že bolo odovzdaných 11
hlasovacích lístkov, pričom 4 hlasy získal Martin Bobrovský a 7 hlasov Lucia
Parobeková, ktorá bola

na ďalšie funkčné obdobie rokov 2015 -2021 zvolená za

hlavnú kontrolórku obce Klenovec a zároveň jej zablahoželal k zvoleniu.
Parobeková – poďakovala za prejavenú dôveru poslancom, ktorí za ňu hlasovali
a prehlásila, že svoju prácu sa bude snažiť vykon ávať zodpovedne a nestranne.
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Mgr. Kaštanová – poďakovala všetkým kandidátom, ktorí sa uchádzali o post
hlavného kontrolóra a ako uviedla sama by si ťažko vyberala z kandidátov.
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 56/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Štefánik – konštatoval, že súčasťou prihlášky Lucie Parobekovej na post hlavného
kontrolóra,

že

v prípade

jej

zvolenia

je

aj

žiadosť

o udelenie

súhlasu

s vykonávaním inej zárobkovej činnosti popri výkone funkcie hlavnej kontroló rky
obce Klenovec

a to na základe § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov.
Mgr. Kaštanová – podala dôvodovú správu a uviedla, že ako poslanci vedia, že
pani Lucia Parobeková podniká v obci, úväzok hlavnej kontrolórky je len na 0,2
a zákon neumožňuje hlavnému kontrolórovi podnikať bez súhlasu obecného
zastupiteľstva. Následne vyzvala poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili.
Nakoľko poslanci k uvedenej žiadosti nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie a udelenie súhlasu s vykonávaním inej
zárobkovej činnosti popri výkone funkcie hlavnej kontrolórky
obce Klenovec

a to na základe § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov?
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 uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 57/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová

– zablahoželala Lucii Parobekovej k zvoleniu za hlavnú

kontrolórku obce Klenovec na funkč né obdobie od 1.3.2015 do 28.2.2021,
- pripomenula povinnosti hlavného kontrolóra voči obecnému zastupiteľstvu
- poďakovala za 16 ročnú prácu doterajšiemu hlavnému kontrolórovi obce
pánovi Martinovi Bobrovskému a zaželala mu do ďalších rokov veľa zdravia
v kruhu rodiny.
14

11. Prerokovanie návrhu prílohy č. 5 VZN Obce Klenovec č. 1/2011 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území Obce Klenovec
Ing. Majerová – informovala poslancov o prílohe č. 5 k VZN obce Klenovec č.
1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy a dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Klenovec, t. j. dotácia na rok
2015 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klenovec ktorá bola zv erejnená aj na web
stránke obce nasledovne:
Kategória škôl a
školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku
na 1 žiaka v eurách na ro k

MŠ Karola Pajera v Klenovci a ŠJ MŠ
2 211,68
Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča
v Klenovci
Školský klub detí pri ZŠ V.Mináča
v Klenovci

142,70
428,06

Výška dotácie bola vyčíslená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. a Nariadenia vlády
SR

č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov vo výške 90 % objemu

finančných prostriedkov vypočítaného ako súčin počtu detí (podľa stavu k 15. 9.
2014), hodnoty jednotkového koeficientu pre kalendárny rok 2015.
Výška finančných prostriedkov na dieťa na rok podľa uvedeného prepočtu pre
jednotlivé školy a školské zariadenia bola navýšená o 20 % na základe zistenia
skutočných nákladov za rok 2014.Prostriedky vyčíslené pre materskú školu
nebudú poskytované formou dotácie, ale budú predstavovať priame náklady
obce, nakoľko materská škola nemá právnu subjektivitu.
Nakoľko poslanci k prejednávanému bodu
pripomienky, dala starostka obce hlasovať.

programu

nevzniesli

žiadne

Hlasovanie : Kto je za schválenie návrhu prílohy č. 5 VZN Obce Klenovec č.
1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
Obce Klenovec, tak ako bol predložený?
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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 bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 58/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
12.Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 Štatútu Miestnej ľudovej knižnice
v Klenovci
Moncoľová – vedúca miestnej ľudovej knižnice prečítala poslancom návrh VZN č.
1/2015 Štatútu Miestnej ľudovej knižnice, ktorý bol zverejnený aj na web stránke
obce, dôvodovú správu a výpožičný poriadok knižnice.
Ing. Dovalová – mala dotaz ohľadom menovania knihovníčky a na akú dlhú dobu je
menovaná.
Mgr. Pohorelská – mala dotaz na bod č. 5 ohľadom zasielania upomienok, kde
navrhla upomienku navýšiť o náklady v hodnote výšky poštovného,
- taktiež pripomienkovala menovanie knihovníčky,
- ďalšie pripomienky sa týkali bodu č.2 – t.j. poslanie knižnice,
- poukázala aj na problém s otváracími hodinami knižnice,
- konštatovala, že radi by ako škola využívali služby knižnice, čím by sa zlepšil
vzťah žiakov s knihami.
Moncoľová – informovala, že nie je problém a besedy sa môžu dohodnúť dopredu.
Po prerokovaní návrhu a pripomienok zo strany poslancov bolo dohodnuté :
- doplnenie bodu 5 pričom sa výška poštových nákladov premietne do výšky
pokuty za upomienku,
- §4 bod 2 sa vypustí,
- paragrafy sa opravia na články.
Nakoľko poslanci k prejednávanému bodu
pripomienky, dala starostka obce hlasovať.

programu

nevzniesli

už

žiadne
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Hlasovanie : Kto je za schválenie VZN č. 1/2015 Štatútu Miestnej ľudovej
knižnice v Klenovci so zapracovanými pripomienkami ?
prítomní

11

za

11

proti

0

zdržal sa

0

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

JUDr. Pavel Struhár,

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 uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 59/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
13. Prerokovanie Správy o činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2014.
Bobrovský – predložil poslancom správu o činnosti hlavného kontrolóra obce v roku
2014, ktorá je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici,
- konštatoval, že náklady na prevádzku materskej školy boli vyššie
- obecní policajti vybrali na pokutách 80 € za celý rok,
- návštevnosť v materskej škole sa pohybuje pod 50 % a počet detí je na 2
triedy.
Mgr. Brndiarová – zo strany občanov sú pripomienky na kvalitu stravy dôchodcov
od Ulického,
Mgr. Kaštanová – už v minulom obecnom zastupiteľstve išlo o to, aby sme udržali
priestory v reštaurácii,
-

mali sme ponuky na obedy pre dôchodcov aj z roľníckeho družstva,

-

komisia finančná a sociálna nech zasadne a rozhodne, čo bude výhodnejšie
pre obec,

-

možno budeme musieť aj stravu dôchodcov riešiť cez elektronické
trhovisko,

Bobrovský – konštatoval, že na rozvoz stravy dôchodcov je viazaný šofér , čiže
jeden pracovník úradu a spotreba auta pri rozvoze je 13 l/100 km, treba to riešiť,
Fabia nie je vhodná na rozvoz, lebo má katalyzátor,
-

z obce sa nedotuje tým dôchodcom, ktorí berú stravu z družstva,

-

informoval o ponuke, ktorú nám na jeseň ponúklo družstvo
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Mgr. Pohorelská – mala dotaz, či obec písomne upozorňuje neplatičov na
vzniknuté nedoplatky za odvoz komunálneho odpadu a za daň z nehnuteľnosti,
keďže obec nemá peniaze.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že sú nedoplatky za vodu od občanov
bývajúcich na časti ul. 9.mája, kde boli problémy s vodou, pričom sme za projekt
dali 900 € a problémom je aj to, že pozemky nie sú vo vlastníctve obce .
Bobrovský – konštatoval, že nedoplatky z dane z nehnuteľnosti sa kumulujú aj
s predchádzajúcimi rokmi,
- informoval o najväčších dlžníkoch ( GSP, Gallai a Wolf)
- treba to kompenzovať, pretože platíme 25 tis. € úver,
Mgr. Pohorelská – vyjadrila názor, že aj na obecnú políciu sú vynakladané nemalé
finančné prostriedky a výber pokút podľa správy kontrolóra je minimálny,
Mgr. Brndiarová - konštatovala, že boli sklamaní aj členovia komisie verejného
poriadku, pretože členovia obecnej polície neriešia problémy,
- dostali úlohu ohľadom doriešenia parkovania zamestnancov pri firme
Evasport a znečistenia fontány,
Ing. Dovalová – vyjadrila názor, že obecnú políciu treba zrušiť.
Štefánik - problémy priebežne riešime aj s členmi obecnej polície,
Bálint – pripomienkujem vysoké finančné náklady na prevádzku fitnes centra, nie
je žiadna zmluva a záujmovej skupine platíme 2150 € a to sa mi zdá veľa, pretože
nemajú žiadne výsledky ani príjmy,
- bedminton dostáva z toho 1/3 t.j. 800 € a od roku 2013 sme znížili náklady,
a fitnes centru sa ešte o 150 € zvýšilo,
- chcel som len poukázať na tieto rozdiely,
Štefánik – stroje vo fitnes centre sa zapíšu na obec na základe darovacej zmluvy
už na budúci týždeň, lebo ju už máme pripravenú a na budúcom zasadnutí Vám ju
ukážem, túto úlohu sme dostali aj na základe protokolu z kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu SR,
- neútočme na fitnes centrum, chodí tam veľa mládeže, denne tam príde aj 30
mladých ľudí, nevenujeme sa fitnes centru preto, aby sme na ňom zarobili,
uvedené náklady sú na energie,
- veď aj vďaka pánovi Struhárovi a Zamborovej fitnes centrum funguje, veď
už v minulosti bolo rozhodnuté, že náklady na prevádzku bude znášať obec,
a už minulé zastupiteľstvo nám dalo fitnes centrum do správy,
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- je pre občanov a každý ho môže využívať,
- každý rok sa dokupujú nové stroje ,
JUDr. Struhár – prvé stroje sa kupovali z obecných peňazí a 150 tis. Sk sme
dostali z Úradu vlády SR,
- je pravda, že vstupné sa neodovzdávalo na obecný úrad a bola dohoda, že
budú kupovať nové stroje.
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2014 vzali poslanci na vedomie
s tým, že komisia sociálna
z nehnuteľnosti

prehodnotí strav u dôchodcov, nedoplatky na dani

a rozdeľovanie

dotácií

pre

športové

a záujmové

oddiely

prehodnotí finančná komisia a k uvedenému bodu programu prijali poslanci
uznesenie č. 60/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
14.Informatívna správa o demografickom vývoji v Obci Klenovec k 1.1.2015.
Mgr. Kováčová – podala informatívnu správa o demografickom vývoji v Obci
Klenovec k 1.1.2015, ktorá je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Informatívnu správu o demografickom vývoji v Obci Klenovec k 1.1.2015 vzali
poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 61/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
15.Prerokovanie žiadostí občanov

Protest občanov bývajúcich na časti ul. SNP proti zámeru vybudovania
oddychovej zóny v prípade zrušenia výkupne zberných surovín.
Ing. Trnavský – informoval o písomnom proteste občanov bývajúcich na čast i ul.
SNP pri Zberných surovinách proti zámeru vybudovania oddychovej zóny
v prípade zrušenia výkupne zberných surovín,
Mgr. Brndiarová – informovala o podnetoch od občanov riešených na komisii,
(podrobnejšie v bode informácia o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku
a životného prostredia)
Mgr. Kaštanová - ako konštatovala starostka obce je to protest proti niečomu, čo
ešte nie je ani zrealizované,
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- informovala poslancov o pracovnom stretnutí s riaditeľom Zberných
surovín v Žiline, ktorý je ochotný presťahovať výkupňu zo stredu obce za
l deň a o skutočnosti, že zberné suroviny nám platia 150 €/1 rok,
- v nájomnej zmluve je zakomponovaná 6 mesačná výpovedná lehota,
- Nižnan (majiteľ bývalého GSP) chce predať pozemok pri starej ceste za 12 tis. €
- ak budete mať nejaký návrh kde by sa mohla výkupňa presťahovať, budeme to potom
riešiť.
Štefánik – konštatoval, že v zberných surovinách platia nové pravidlá vyplácania .
Prerokovávaný protest vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 62/2015,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Cenová ponuka záujemcov na odkúpenie kopacieho stroja Bielorus
Mgr. Kaštanová -

informovala poslancov o cenových ponukách záujemcov na

odkúpenie kopacieho stroja
s DPH a

Bielorus a to Igora Hrušku, ktorý ponúkol 900 €

a Ivana Krankuša, ktorý ponúkol 1 100 € s DPH, pozerali sme takéto

stroje a na internete idú asi po 1500 € .
Štefánik – konštatoval, že ponuky sú pomerne nízke a Figuli ho mal v prenájme a
aj ho opravil.
JUDr. Struhár – vyjadril súhlas so svojim predrečníkom s tým, že tisíc € je málo.
Mgr. Brndiarová – pripomenula, že treba vyčistiť rigol na Starej ceste pri
materskej škole.
Čajko – mal dotaz ohľadom toho, či je stroj na značkách.
PhDr. Zamborová – navrhla predať kopací stroj za cenu vyčíslenú znalcom,
pričom sa cena za znalecký posudok zahrnie do ceny stroja.
Nakoľko poslanci s návrhom súhlasili a k prejednávanému bodu programu
nevzniesli už žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie vypracovanie znaleck ého posudku na kopací
stroj Bielorus s tým, že do ceny stroja sa započíta aj cena za
znalecký posudok a cena sa zverejní?
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prítomní

11

za

11

proti

0

zdržal sa

0

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

JUDr. Pavel Struhár,

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 prerokovávanej problematike prijali poslanci uznesenie číslo 63/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici

Ing. Mario Trnavský a manž. Katarína predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce a to parcely registra CKN 8841/2 o výmere 422m 2 vedenej na LV-1238
ako zastavané plochy a nádvoria
Ing. Trnavský – informoval o žiadosti v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa pre Ing. Maria
Trnavského s manž. Katarínou predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to
parcely registra CKN 8841/2 o výmere 422m 2

vedenej na LV-1238 ako

zastavané plochy a nádvoria za cenu 1 280,00€. Zámer predaja tohto obecného
majetku

z

dôvodu

hodného

osobitného

zreteľa

bol

schválený

obecným

zastupiteľstvom dňa 18. 12. 2014 uznesením č. 28/2014 a je zverejnený na
stránke obce od 19.12.2014. Zdôvodnenie osobitného zreteľa je majetkoprávne
vysporiadanie jestvujúceho stavu, ktorým je pozemok zastavaný stavbou vo
vlastníctve
umiestnenie

nadobúdateľa

a obmedzený

hydrofórovej stanice.

prístup

na

parcelu

vzhľadom

na

Parcela číslo 8841/2 bola vytvorená

oddelením z parciel registra CKN 8841 a 8842, vedených na LV -1238 ako
zastavané plochy a nádvoria podľa zamerania geometrického plánu číslo
32966334-62/2014 zo dňa 12.12.2014, vypracovaného Geodetickou kanceláriou
Ján Brndiar, ČA 667, Klenovec.Cena pozemku bola určená znalec kým posudkom
č. 2/2015 zo dňa 15. 12. 2014 vypracovaným znalcom Ing. Jaroslavom
Zorvanom, ul. Železničiarska 45,

Rimavská Sobota, v ktorom bola určená

minimálna cena pozemku 1 280,00 €.
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Nakoľko

poslanci

k prejednávanému

bodu

programu

nevzniesli

žiadne

pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to parcely
registra CKN 8841/2 o výmere 422m 2 vedenej na LV-1238 ako
zastavané plochy a nádvoria na základe horeuvedeného 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 uvedenej žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 64/2015, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ul. Partizánskej
a opravu oporného múru z rozpočtu obce.

Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že v mesiaci 6/2015 pôjdu výzvy na
miestne komunikácie a nakoľko je v kritickom stave ul. Partizánska bude treba aj
túto ulicu opraviť a taktiež aj oporný múr a k tomu bude treba dať vypracovať
projektovú dokumentáciu, ktorá bude stáť asi 900 €. náklady na cestu a múr budú
asi okolo 40 tis. €, máme vyčlenené aj vlastné financie, ale projekt by nám
pomohol, keby sme mali len spoluúčasť.
Štefánik – cesta by sa mala urobiť od Vrbinského až po koniec ponad dolinku .
Po prerokovaní uvedeného návrhu pos lanci nevzniesli už žiadne pripomienky a tak
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu ul. Partizánskej a opravu oporného múru
z rozpočtu obce?
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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 prejednávanej problematike prijali poslanci uznesenie č. 65/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na spevnenie prístupovej cesty
a plochy pri športovej hale
Mgr. Kaštanová
spevniť plochy

– informovala poslancov, že pri športo vej hale bude treba
a prístupovú cestu, že by sa to dočasne spevnilo obrubníkmi

a šotolinou a mala dotaz, či sa môžu vyžiadať cenové ponuky na túto úpravu.
Ing. Trnavský – ťažko sa to bude dať urobiť prieskum trhu, pretože nie je výkaz
výmer urobený, alebo bude treba robiť projektovú dokumentáciu?
-

do akej sumy sa pôjde?

-

a parkovať sa dá aj pri škôlke

Mgr. Kaštanová – keď bude projektová dokumentácia, potom sa urobí prieskum
trhu, ten podklad bude trebárs potom aj na dlažbu,
Čajko – mal dotaz ohľadom vypísania projektovej dokumentácie, ktorú je potrebné
vypracovať,
-

najskôr treba projektovú dokumentáciu a len potom cenovú ponuku,
- tieto spevnenia sa musia urobiť kvalitne,
- keď bude projektová dokumentácia, urobí sa prieskum trhu, bude treba
parkovisko aspoň pre 5 áut

Bálint – pred vstup do haly by sa mala dať dlažba a prichádzať tam bude 20 – 30
áut.
Ing. Trnavský - mal dotaz s koľkými parkovacími miestami sa pri hale ráta,
pretože tam bude treba potom aj odlučovač, hoci sa dá parkovať aj pri ceste,
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Po prediskutovaní uvedeného návrhu v pléne a na základe skutočnosti, že poslanci
k prejednávanému bodu programu nevzniesli už žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za vypracovanie projektovej dokumentácie na spev nenie
prístupovej cesty a plochy pri športovej hale z rozpočtu 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 prejednávanej problematike prijali poslanci uznesenie č. 66/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne Z Š V.
Mináča v Klenovci z rozpočtu obce.

Mgr. Kaštanová – konštatovala, že je možnosť podať projekt na rekonštrukciu
kotolne ZŠ Vl. Mináča v Klenovci, ktorá je v zlom stave o čom informoval aj na
zasadnutí obecného zastupiteľstva aj riaditeľ ZŠ Vl. Mináča Mgr. Koldrás.
Po prediskutovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu kotolne ZŠ V. Mináča v Klenovci z rozpočtu
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
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K prejednávanej problematike prijali poslanci uznesenie č. 67/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na energetickú úsporu budovy MŠ
K. Pajera v Klenovci z rozpočtu obce.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že budú v ýzvy na projekty ohľadom
energetickej úspory na materskú školu alebo na budovu zdravotného strediska,
-

ide o to, aby sa školské zariadenia zachovali a v zdravotnom stredisku je
problém s kanalizáciou,

-

ak sa aj hovorilo o zlúčení MŠ a ZŠ nikdy sa nehovorilo z tom, že by sa
presťahovala materská škola do základnej školy, sčíta sa počet detí v MŠ
a ZŠ a nič iné nejde,

-

bude musieť byť výberové konanie na riaditeľa ZŠ, ak sa zlúčia, ide o to,
aby sa nám podarilo udržať obidve školy, pretože počty detí klesajú.

Nakoľko poslanci k prejednávanému návrhu nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za vypracovanie projektovej dokumentácie na
energetickú úsporu budovy MŠ K. Pajera v Klenovci z rozpočtu
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 prejednávanej problematike prijali poslanci uznesenie č. 68/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Výberová komisia na posúdenie vypracovaných projektových dokumentácií
Mgr.

Kaštanová

–

konštatovala,

že

nakoľko

boli

schválené

uznesen ia
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na

vypracovanie projektových dokumentácií , potrebné je schváliť aj výberovú komisiu
na ich posúdenie.
Po prerokovaní uvedeného návrhu poslanci navrhli, aby projektové dokumentácie
posúdili členovia stavebnej komisie a tak starostka obce dala hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie výberovej komisie na posúdenie
vypracovaných projektových dokumentácií zloženú
z členov stavebnej komisie ?

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 prejednávanej problematike prijali poslanci uznesenie č. 69/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Mária Cibuľová, bytom Klenovec , Majer č. 954 žiadosť o priznanie finančnej
pôžičky
Mgr. Kaštanová – informovala o žiadosti Márie Cibuľovej na priznanie finančn ej
pôžičky na opravu strechy, pričom sľúbila, že ju bude splácať v 50 € splátkach.
Ing. Bartová – informovala poslancov, že uvedenú žiadosť Márie Cibuľovej, bytom
Klenovec 954 o priznanie finančnej pôžičky vo výške 500 € na opravu strechy
prerokovali na zasadnutí komisie sociálnej a komisia zistila, že obidvaja synovia
pani Cibuľovej sú zamestnaní,
- na komisii sociálnej bolo konštatované, že členovia komisie stavebnej by mali
odkontrolovať, či naozaj treba pani Cibuľovej 500 € na opravu strechy.
Na základe rozpravy bol poslancami vznesený dopyt, či je vôbec dom zapísaný
v katastri a či si platia domovú daň.
Na základe zistení bolo konštatované, že dom nie je ani prihlásený ani neplatia daň
z nehnuteľnosti.
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Mgr. Brndiarová – navrhla, aby sa na opravu strechy pani Cibuľovej použil
materiál z Percovej kolešni, ktorú je potrebné aj tak rozobrať, pretože ja neverím,
že ak im poskytneme peniaze tak ich obci vrátia,
budú aj z baptisti búrať dom a materiál u neho môžu použiť na opravu domu.

-

Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o ďalšej došlej žiadosti na sociálnu
výpomoc od Oláha Ľubomíra na opravu strechy na hospodárskej budove.
Po dôkladnom prerokovaní žiadosti poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať o predmetnej žiadosti.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti Márie Cibuľovej , bytom Klenovec
954 o priznanie finančnej pôžičky na opravu strechy?
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 prejednávanej žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 70/2015, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici s tým, že obecné zastupiteľstvo s úhlasí s poskytnutím materiálnej
výpomoci na opravu strechy, t.j. z domu, ktorý obec odkúpila od rodiny Percovej
a ten sa rozoberá.

PRIMA BANKA SLOVENSKO – ponuka na odpredaj 21 ks akcií
Ing. Majerová – informovala poslancov i ponuke Prima Banky Slovensko na odpredaj
21 ks akcií, ktoré obec vlastní,
- akcie sú v hodnote 8 379 € a ponúkajú za ne 12 600 tis. €,
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že viacerým obciam dala Prima banka ponuku na
odpredaj akcií, už 2 krát mi volali z Prima banky,
-

neplatia nám žiadne dividendy, náklady máme len za vedenie úč tu,
- ťažko je povedať, či na nich ešte získame, alebo pôjdu pod cenu, to ukáže čas.

JUDr. Struhár – netreba predávať akcie .
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Čajko – sa stotožnil s názorom JUDr. Struhára.
Nakoľko poslanci k prejednávanej ponuke nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať o ponuke.
Hlasovanie : Kto je za odpredaj 21 ks akcií Prima banke Slovensko?
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 prejednávanej problematike prijali poslanci uznesenie č. 71/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Prenájom priestorov zubnej ambulancie
Mgr. Kaštanová – dostala som návrh, či nedáme priestory zubnej ambulancie do
prenájmu,
- občania vyjadrujú nespokojnosť ohľadom neposkytovania stomatologických služieb
v obci,
- informovala o vynaloženom úsilí ohľadom získania stomatológa do obce
prostredníctvom VÚC i MUDr. Šestáka,
- problémom je aj platenie za vykurovanie v priestoroch nevyužívanej zubnej
ambulancie,
- vyzvala poslancov, aby vyjadrili svoj názor ohľadom využitia uvedených priestorov,
či ich budeme naďalej držať a podieľať sa na nákladoch za vykurovanie, alebo ich
poskytneme na prenájom,
-aj novému zubárovi by sme nemohli zabezpečiť pacientov,
- zatiaľ počkáme, k by sa našiel nejaký zubár,
Bálint – vyjadril názor, že treba počkať do leta,
Čajko – pochybujem, či uvedené priestory sú vyhovujúce pre zubára, pretože on bude
potrebovať asi 2 miestnosti.
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Nakoľko poslanci k prejednávanej problematike nevzniesli žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať za návrh .
Hlasovanie: Kto je za prenájom priestorov zubnej ambulancie na iné účely?
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 prejednávanému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 72/2015, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Inštitút dobrovoľného strážcu poriadku – informácie OR PZ SR v Hnúšti
Mgr.

Kaštanová

z Okresného

–

informovala

riaditeľstva

PZ

SR,

poslancov
Obvodného

o zaslanej
oddelenia

písomnej

informácii

v Hnúšti

o inštitúte

dobrovoľného strážcu poriadku za ktorého sa môže prihlásiť občan a tak napomáhať
k ochrane verejného poriadku.
Informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 73/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
16. Rôzne
Zakúpenie traktora
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o nutnosti zakúpenia traktora na ktorý by
sa dali dokúpiť aj prídavné zariadenia, pretože V3S je v zlom technickom stave,
oprava by bola nákladná a potrebujeme nutne takýto traktor, ktorý by sa využil aj
v zime. Traktor by sa kúpil podľa zákona len na základe prieskumu trhu.
Štefánik – treba sa rozhodnúť a kúpiť nejaký zánovný traktor strednej triedy.
Čajko – naše požiadavky treba vyšpecifikovať.
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Po prediskutovaní návrhu poslanci vzali na vedomie nutnosť zakúpenia traktora a
prijali uznesenie č. 74/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Zakúpenie snežnej frézy
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o nutnosti zakúpenia snežnej frézy, ktorej
kúpa už bola schválená, ale na základe prieskumu trhu bolo zistené, že kvalitnú
snežnú frézu za 500 € nekúpime, je to dosť nízka suma.
Po prediskutovaní návrhu poslanci vzali na vedomie nutnosť zakúpenia snežnej frézy
a prijali uznesenie č. 75/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Zakúpenie kamery do zasadačky obecného úradu
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o zámere zakúpenia pevnej kamery do
zasadačky obecného úradu a mala dotaz na poslancov, či s uvedeným návrhom
súhlasia, pretože na základe prieskumu trhu kamera by stála okolo 600 € a ja sa
nebránim ani priamym prenosom zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
PhDr. Zamborová – ja s tým nemám problém, keď chcú byť občania informovaní, tak
im vyjdime v ústrety.
Štefánik – som naklonený priamym prenosom zo zasadnutí.
Poslanci vzali na vedomie zakúpenie kamery do zasadačky obecného úradu na základe
prieskumu trhu a prijali uznesenie č. 76/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Podané projekty - informácia
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o podaných projektoch, ktoré podala za
obec a tieto sú zamerané na :
- zabezpečenie elektriky pre športovú halu,
- dom smútku – rekonštrukcia a modernizácia, ozvučenie, bezbariérový prístup
- Spoločenský dom – rekonštrukcia, oprava strechy, bezbariérový vstup,
- Tu žijeme krajšie a modernejšie - spevnené plochy na ul. Sládkovičovej,
Malinovského a SNP, vysadenie klenu, vybudovanie parkovísk, lavičky
- Športový ruch - modernizácia kúpaliska, tribúny TJ a fittnes centra,
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- Dom voľnočasových aktivít pre matky s deťmi - knižnica
- Krajší cintorín – oplotenie, kamery
- Bezpečne do školy a do práce - rekonštrukcia chodníkov, prechody
- vydanie knihy o obci,
- Poďte s nami za krásami a zaujímavosťami obce - vyhotovenie informačných tabúľ
- Vyžeňme nudu zo života - spevnené plochy na ihriská
- Pamätníci z kameňa - pamätné miesta a pomníky
- Spájame brehy, spájame ľudí - rekonštrukcia mostov a lavičiek v obci
- rekonštrukcia a modernizácia drevených stavieb v obci, amfiteáter
- Klenovská sieň rodákov
- Oáza detskej radosti, lavičky, rozprávkové postavičky
Mgr. Kaštanová – to sú projekty, ktoré sú pripravené a bude dobre, keby aspoň
nejaké vyšli a môžete prísť s ďalšími nápadmi.
Mgr. Zvarová -

informovala, že ona dávala projekty pre návštevníkov obce

a ohľadom vzdelávania
Poslanci vzali na vedomie informáciu starostky obce o podaných projektoch a prijali
uznesenie č. 77/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

17.Diskusia.
Mgr. Pohorelská – mala dotaz ohľadom Starého námestia.
Mgr. Brndiarová – pripomienkovala prepadnutú cestu na Starom námestí, kde sa
prepadli panely.
Bálint – mal dotaz, či bola doručená žiadosť na vypílenie stromov pri činžákoch.
PhDr. Zamborová – konštatovala, že bolo schválené vypílenie gaštanu pri domove
dôchodcov a doteraz sa nič nespravilo.
Mgr. Kaštanová – počas zimy sa polámali pod ťarchou snehu aj stromy na námestí .
- občania bývajúci na Sídlisku požadujú zberné nádoby na pokosenú trávu, nakoľko
počas roka kosia veľké plochy pri činžákoch a starajú sa v podstate o obecné
pozemky.
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PhDr. Zamborová – konštatovala, že biologický odpad by sa mal riešiť aj u ostatných
občanov bývajúcich v obci.
Mgr. Kaštanová – informovala o tom, že sa robí projekt na elektriku na športovú halu
a bude sa napájať na rozvodňu pri činžákoch.
Mgr. Zvarová – navrhla, aby sa poslanci stretávali o 15,30 hod.
-

aj každý mesiac by sa mohli organizovať rôzne aktivity,

-

treba pripravovať Klenovskú rontouku, výročie obce,

-

už je veľa hodín, každý je už unaven ý a mali by sme ešte veľa vecí na riešenie.

Ing. Bartová – navrhla aby sa zvolávali zasadnutia aj každý mesiac, nakoľko je veľa
bodov rokovania.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že s návrhmi môžu prísť poslanci za ňou kedykoľvek
nielen vtedy, keď je zastupiteľstvo,
-

výruby stromov sa budú riešiť podľa zákona prostredníctvom odboru životného
prostredia

Informácia o zasadnutí komisie

na ochranu verejného poriadku a životného

prostredia
Mgr. Brndiarová verejného

poriadku

podala poslancom informáciu o zasadnutí komisie na ochranu
a životného

prostredia,

kde

prerokovávali

pripomienky

občanov, ktoré sa týkali:
- žiadosti na odstránenie , resp. zrušenie výkupne zberných surovín, pretože
patríme medzi 3 obce v republike, ktoré majú zberňu priamo v strede obce,
- informovala o rokovaní s riaditeľom Zberných surovín,
- na mieste zrušených zberných surovín by sa mohol urobiť park a z kmeňov
spílených stromov, by sa urobili vláčiky a posedenie,
- sú pripomienky od občanov ohľadom búracích prác na Stupách
- veľa pripomienok je aj za park ovanie pred Evasportom,
- skládka hnoja je pri Rimave,
- v obci sú zanedbané budovy a pozemky,
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- komisia sa zaoberala žiadosťou o vypílenie stromov na ul. SNP,
- pripomienky sú ohľadom betónových sutín v cintoríne,
- treba preložiť tabuľu Klenovec až za k rižovatku v smere na Skorušinu,
- prepadol sa potok na Starom námestí,
- Roman Moncoľ mal pripomienku ohľadom údržby amfiteátra,
Informáciu o zasadnutí komisie

na ochranu verejného poriadku a životného

prostredia podanú jej predsedníčkou Mgr. Evou Brndia rovou vzali poslanci na
vedomie a prijali uznesenie č. 78/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Informácia o zasadnutí komisie školstva, mládeže, kultúry a športu
Mgr. Pohorelská- informovala o zasadnutí komisie školstva, mládeže, kultúry
a športu, na ktorej sa mali vyjadriť k zlúčeniu základnej a materskej školy,
-

komisia sa nevedela k zlúčeniu vyjadriť, pretože nevedia koľko by sa
zlúčením ušetrilo, to je skôr úloha na finančnú komisiu,

-

bola prizvaná riaditeľka MŠ, ktorá sa vyjadrila proti zl účeniu škôl a riaditeľ
ZŠ, ktorý nebol proti, ale z kapacitných dôvodov by nebolo dobré, aby sa
MŠ presťahovala do ZŠ,

-

treba riešiť budovu MŠ, ktorá je energeticky náročná až stratová,

-

schvaľovali štatút, kalendár akcií, plán práce

-

obecná kronikárka informovala o zápisoch do kroniky, sú problémy,
nedodávajú jej materiály,

-

opraviť treba tribúnu, amfiteáter,

-

upraviť treba sochy na Starom námestí,

-

pripomienky boli za členov obecnej polície,

-

komisia by mala riešiť záškoláctvo,

-

plán akcií by sa mal schvaľovať pr ed schvaľovaním rozpočtu,

-

mala dotaz, či dotácie sú schvaľované na základe VZN.

Mgr. Kaštanová – nikdy nešlo o to, aby školstvo bolo ziskové, ale aby sa
efektívne využívali budovy a aby sa zachovalo školstvo v obci, lebo počet detí
klesá.
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Informáciu o zasadnutí komisie školstva, mládeže, kultúry a športu

podanú jej

predsedníčkou Mgr. Jankou Pohorelskou vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie č. 79/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – informovala o problémoch s kanalizáciou a vodou v materskej
škole, v zdravotnom stredisku aj na obecnom úrade ,
-

obec nie je zapojená do lokálnej stratégie z roku 2009,

-

ide ďalšia výzva na kanalizáciu, musíme sa do nej zapojiť, hoci je to náročné,

-

máme asi 60 % odkanalizovanie obce, musíme mať 80 % kanalizácie v obci,

-

treba robiť odkanalizovanie ul. Klenovčok,

-

máme schválené na projektovú dokumentáciu na kanalizáciu v Klenovčoku,

-

mám schválené na presun do 2000 € bez súhlasu poslancov z položky na
položku v rámci rozpočtu, ale vždy ste o všetkom informovaní.

Čajko – potôčik Klenovčok sa musí riešiť cez životné prostredie a bude sa musieť
robiť po etapách,
-

riešiť to, čo je podmyté a problémom je skala v Klenovčoku,

-

informoval, že Klenovec vyškrtli zo záplavového územia.

Bálint – na materskej škole tečie voda zo strechy netečie po odkvapových rúrach, ale
po stenách.
Na záver starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala všetkým prítomným na
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.
Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Milan Čajko
Mgr. Stanislava Zvarová
Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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