ZÁPISNICA

Č. 19

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 26. 4. 2017
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Z á p i s n i c a

č í s l o

19

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 26. 4. 2017.
Prítomní: 11 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala všetkých 11 poslancov obecného
zastupiteľstv a a konštatovala, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu

zasadnutia, ktorý je

nasledovný :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Interpelácia poslancov.
Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa materske j škol y a
žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce –
prerokovanie návrhu prílohy č. 7 VZN Obce Klenovec č. 1/2011
(www.klenovec.sk)
Predkladá: Ing.Viktória M ajerová
Prerokovanie návrhu zaradiť územie Klenovecké lúky do národného
zoznamu území európskeho významu SKUEV0955 ( www.klenovec.sk )
Predkladá: Ing. Mário Trnavský
Prerokovanie žiad ostí občanov a organizácií.
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesení.
Záver.

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 zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu ?
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prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 384/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhov ej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: Mgr. Dalibor
Ďuriš, Martin Štefánik a Milan Čajko .
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby ná vrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 385/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslan k yne Ing. Editu
Bartovú a Mgr. Evu Brndiarovú .
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Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie č. 386/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

5.

Kontrola

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:
uzn.č.378/2017 – projekt Komunitného centra bol odoslaný ,
uzn.č.381/2017 – vypracovanie PD potok Klenovčok, je v štádiu rokovaní,
hľadá sa projektant,
uzn.č.382/2017 - vypracovanie PD kanalizácie v obci je taktiež v štádiu
riešenia,
uzn.č.366/2017 – pracuje sa na vypísaní podmienok prenájmu TKR,
uzn.č.365/2017 – rekonštrukcia striešky sa ešte realizuje,
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 387/2017, 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 dňa 18.4.,
ktorá bola zameraná na nasledovné aktivity :
-

7.4. - bol doriešen ý projekt Komunitné centrum ,

-

8.4. - uskutočnil sa stolnotenisový turnaj v telocvični základnej škol y,

-

18.4. - sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom rekonštrukcie
verejného osvetlenia,

-

22.4. - bolo zvolané valné zhromaždenie členov Urbáru, kde vystúpili aj
členovia petičného výboru Kl enovecké lúky,

-

24.4 - zasadala Rada ZMOG ohľadom SNP,

-

25.4. - pracovné stretnutie so zástupcami Varesu,
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-

26.4. - stretnutie so zástupcami PMX -netu a na budúci t ýždeň sa ohlásil
Antik,

-

pokračovali

čistiace

práce

v rómskej

osade,

ktorá

by

mala

byť

vyčistená,
-

začali sa rekonštrukčné práce v obci,

Správu o činnosti

obecného úradu od

posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 388/2017,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici .
7. Interpelácia poslancov.
PhDr. Poholerská- mala dotaz ohľadom riešenia problematiky káblovej
televízie s firmou Vares.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o tom, že zatiaľ sme sa nedohodli
na ničom povedali, že spolupracujú s Antikom, ohlásil sa nám S lovanet,
s t ým, že aj oni spolupr acujú s Varesom
-

dnes

ráno

nám

doručili

určité

podmienky,

ale

nebolo

to

skompletizované, takže sme to nepredložili na rokovanie zastupiteľstva
-

treba venovať otázke káblovky zvýšenú pozornosť , pretože zaostávame
už t ým, že nemáme optický kábel ,

-

my sme neiniciovali žiadne stretnutie, samotné firm y sa nám ozývajú,

-

musíme si všetko dobre prem yslieť, pretože technológie v tejto oblasti
stále idú dopredu , my máme zastaranú techniku,

-

káblovku bude musieť prebrať niekto in ý, alebo aj VARES, záleží to od
podmienok,

-

treba sa rozhodnúť tak, aby to bolo na prospech všetkých,

-

bude treba urobiť pracovné stretnutie pred rozhodnutím
v zastupiteľstve.

Mgr. Brndiarová – konštatovala, že aj občania sa sťažujú na zl ú kvalitu
televíznych programov .
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8.Dotácia na rok 2017 na pr evádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce –
prerokovanie návrhu prílohy č. 7 VZN Obce Klenovec č. 1/2011
(www.klenovec.sk )
Ing. Majerová – predložila poslancom na prerokovanie návrh prílohy č.7
VZN Obce Klenovec č. 1/2011 – dotáciu na rok 2017 na prevádzku a mzdy na
dieťa

materskej

škol y

a žiaka

školských

zariadení

v zriaďovateľskej

pôsobnosti obce, ktor ý bol zverejnen ý v zákonom stanov enej lehote na web
stránke obce, konštatovala, že výška dotácie bola vyčíslená podľa zákona č.
596/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. v z.n.p a doplnkov
ako súčin počtu detí (podľa stavu k 15. 9. 2016), hodnot y koeficientu
z prílohy č. 3a Nariadeni a vlády SR 668/2004 Z. z. a hodnoty jednotkového
koeficientu pre kalendárny rok 2017.
Kategória škôl a
školských zariadení
Elokované pracovisko pri ZŠ s MŠ
Vl. Mináča v Klenovci
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Vl.
Mináča v Klenovci
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Vl.
Mináča v Klenovci

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

2 444,97
157,74
473,22

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie prílohy č. 7 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 na rok 2017 ?
prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0
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K prerokovávanému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 389/2017 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

9. Prerokovanie návrhu zaradiť územie Klenovecké lúky do národného
zoznamu území európskeho významu SKUEV0955 (www.klenovec. )
Ing. Trnavský - informoval poslancov o návrhu zaradiť Klenovecké lúky do
národného zoznamu územ í európskeho významu SKUEV 0955,
-

informoval, že sa na jeseň v roku 2016 zúčastnil rokovania na miestnom
roľníckom družstve, kde im len tak zhruba pracovníci štátnej ochrany
prírody vysvetlil i, čo sa plánuje, nakoľko E Ú požiadala aj SR a by
zvýšila % rozlohy chráneného územia natura a nimi bolo vyt ypované
územie v k.ú. našej obce Klenovecké lúky, ktoré by bolo zaradené do
území európskeho významu, kde by väčšina lúk by prešla do 2.
ochranného pásma,

-

týchto pásiem je 5 a t.č. sú všetky lúky v k.ú. v 1.pásme a naše lúky
majú prejsť do 2 . pásma,

-

bolo nám vysvetlené, že nie sú tam väčšie obmedzenia, že bude treba 2
x do roka lúky kosiť, bude vydaný zákaz chodiť po lúkach, na autách
a motorkách,

-

na rokovaní bola prítomná aj

väčšina súkromne hospodáriacich

roľníkov (SHR) z obce, ktorí vtedy nič nenamietali voči tomuto
oznámeniu, SHR už aj v t.č. brali väčšie dotácie na hospodárenie,
-

voči zámeru nenamietalo ani roľnícke družstvo,

-

potom sa SHR dostali k ďalším informáciám a t.č. je taká situácia, že sa
spisuje petícia proti tomuto rozhodnutiu, aby naši občania neboli
obmedzovaní, nakoľko sme už obmedzovaní priehradou,

-

predložil poslancom k nahliadnutiu mapu jednotlivých lokalít,

-

v mape

je

zakreslené

aj

územie,

ktoré

máme

v územnom

pláne

plánované na IBV, niektoré časti asi nebudú mať problém vypustiť ,
-

zajtra na rokovaní v Banskej Bystrici by sme sa chceli aj na toto
spýtať,

-

v zozname sú ja parcel y určené na bytovú výstavbu,
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Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že zástupcom starostky sa
zúčastnili na rokovaní s riaditeľkou a pracovníkmi Cerovej vrchoviny, kde
sme namietali určité veci a nám bolo prisľúbené, že budú vypustené všetky
usadlosti, aj vrch Skorušina, ale nestalo sa tak,
-

v zozname

parciel

je

tam

zahrnut ý

aj

les,

je

tam

množstvo

nezrovnalostí,
-

veľmi nechceli s nami jednať, nakoľko nie sme ako obec vlastníci
pozemkov v tejto oblasti ,

-

obmedzenia sa budú týkať vstupu na pozemky, bude musieť byť
zaregistrované 1 motorové vozidlo, že ktoré tam bude môcť chodiť
a ostatné tam nebudú môcť chodiť,

-

nebude sa tam môcť chodiť na aute, ani na bicykloch ,

-

na vrchoch je veľa usadlostí, veľa našich občanov i cudzích využíva
chat y na vrchoch, nie je to výhodné pre našich občanov a vlastníkov
chát a naši občania budú obmedzovaní aj v pestovaní zeleniny pre
vlastnú potrebu,

-

ak budú Klenovecké lúky zaradené do 2. stupňa, už sa potom nebudú
pýtať vlastníkov a toto územie môžu preklasifikovať aj do 3. stupňa,

-

chceme podporiť občanov, ktorí majú majetky na vrchoch s t ým, ab y
bolo rešpektov ané ich vlastnícke právo k pôde,

-

bolo to ťažké rokovanie , m y sme zisťovali súvislosti spojené s t ýmto
problémom, pretože je to štátny záujem ,

-

je tam už len tá možnosť, že na základe tlaku vlastníkov, užívateľov ,
nájomcov pôdy a petície by sa mohlo niečo zmeniť ,

-

ide im o ochranu psiarky lúčnej, ktorá rastie teraz aj bez ochrany
ochranárov, a neskôr aj o ochranu živočíchov,

-

vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili .

Mgr. Zvarová – najdôležitejšiu váhu v tomto by mali m yť vlastní ci.
JUDr. Struhár – mal dotaz ohľadom iných lokalít v okrese.
Mgr. Kaštanová – informovala, že v tomto roku pribudne asi 200 takýchto
lokalít, kde chránia biotopy a vtáky,
-

zákon je tak postavený, že môžu urobiť zmeny aj bez súhlasu vlastníka
pôdy,

-

nie sme sami, aj v okolit ých štátoch majú takéto problém y,
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-

zajtra pôjdu na rokovanie do Banskej Bystrice zástupcovia vlastníkov,
členovia petičného výboru, zástupcovia roľníckeho družstva, m y za
obec,

Štefánik – m y by sme mali zaujať nesúhlasné stanovisko k tomuto návrhu.
Čajko – ministerstvo životného prostredia vydalo 12.4 . súpis parciel, a keď
sa lepšie pozrieme na zoznam zistíme, že v tomto zozname je napr. štátna
cesta do Kokavy, poľné cest y, tak mi povedzte, že kde na ceste rastie psiarka,
sú tam zahrnuté potoky, vodná plocha to sú všetko nezrovnalosti v zozname
parciel, pýtam sa, že tak ako robili tento zoznam, keď sú tam takého
nezrovnalosti,
-

ak budeme chcieť nejakú cestu rekonštruovať, nebude to možné,

-

v zozname je 31 ha zastavaných plôch a ciest, t.j. 2115 pozemkov,

-

v zozname sú tam aj zastavané plochy, rodinné dom y, vodné plochy,
potoky, lesné pozemky, orná pôda a pod.

-

platí katastrálny zákon, ktorý určuje záväznosť údajov katastra a tento
musí rešpektovať aj štátny aparát,

-

ak sa teraz spochybnia parcel y, ktorých je asi 150 a môžeme potom
povedať, že je to len obyčajný paškvil,

Ing. Trnavský – informoval, že mnohé cest y sú zaradené v zozname, ale oni
tieto chyby v tomto zoznam e určite upravia,
Mgr. Kaštanová – my sme chceli aby ste mali informácie o tomto probléme,
-

18.4. začali prvé rokovania, také ako bude zajtra s nami,

-

na tom prvom rokovaní, kde bol Ing. Trnavský, neboli na ňom
poskytnuté až také závažné i nformácie, aké sú už teraz ,

-

informovala

o časovej

postupnost i,

ktorá

predch ádzala

tomuto

zasadnutiu, nakoľko len teraz pred 15 dňami t.j. vo štvrtok pred Veľkou
nocou poobede o 14,00 hod. nám poslali prvý oficiálny materiál e mailom z ministerstva, ktorý sme mali na ich pokyn ihneď zverejniť
a len keď nám prišlo oznámenie písomnou formou z ministerstva, h neď
na druhý deň sme zvolávali obecné zastupiteľstvo, na všetko boli veľmi
krátke lehot y,
-

všetky ostatné informác ie sme mali len sprostredkovane od vlastníkov
pozemkov, ktorí zisťovali skutočnosti ohľadom tohto problému,
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Štefánik – keď sme sa dostali k tak ýmto informáciám od vlastníkov, m y sme
sa hneď iniciatívne zaujímali o tejto situácii, tak ako to už spomínala
starostka.
Mgr. Kaštanová – zisťovali sme si informácie cez mini sterstvo ŽP, cez
Cerovú vrchovinu .
JUDr. Struhár – nemusí to byť až také prísne, ako to tam napíšu, ale môžu si
to ukontrolovať.
Mgr. Kaštanová – zajtra by sme chceli podporiť našich občanov aj
s uznesením s t ým, aby ste aj vy mali pravdivé informácie z prvej ruky a som
rada, že ste si našli čas a prišli ste na zasadnutie,
-

oficiálne informácie máme len od minulej stredy, keby nám oznámeni e
prišlo písomne,

Čajko – zoznam predmetných parciel nerešpektuje a nerieši územný plán sú
zamerané plochy, na rekreáciu, výstavbu a tiež nie je správne, aby zvolávali
vlastníkov do Banskej Bystrice,
Štefánik

-

zástupcovia

ministerstva

a Cerovej

vrchoviny

nás

informovali o tom, že rokovanie bude v Klenovci, kde zavolajú všetkých
vlastníkov a ostatných verejnou vyhláškou, a nie v Banskej Bystrici,
Mgr. Kaštanová – na základe

dotazu poslanca JUDr. Struh ára informovala

starostka

o návrhu

obce

poslancov

pripraveného

uznesenia ,

resp.

nesúhlasného stanoviska a vyzvala ich na doplnenie návrhu.
Mgr. Zvarová – navrhla do stanoviska doplniť aj obmedzenie a zníženie
zamestnanosti občanov v tejto lokalite.
Ing. Bartová – mala dotaz, či psiarka je chránená a nahradiť slovom
navrhovaný biotop.
Mgr. Kaštanová – informovala, že teraz ju chcú vyhlásiť za chránenú rastlinu
hoci teraz rastie aj bez ochrany,
-

argumentovali

sme,

že

už

sme

dosť

obmedzovaní

priehradou

a odpovedali nám, že pri tomto chránenom území nebudeme mať až také
obmedzenia,
-

územie nášho katastra je už aj tak kontrolované, nakoľko sú tu
súkromne hospodáriaci roľníci, ktorí na základe toho, že poberajú
dotácie zo štátu, tak sú kontrolovaní.
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Bálint – pýtam sa, či sme aj m y nemohli už skôr niečo robiť,
-

keď Paľo Antal okolo toho už dávno chodí,

Štefánik – nemohli sme niečo robiť pokiaľ sme o tom, nevedeli a neoficiálne
sme sa už o problém zaujímali ešte skôr, ako ste sa to vy dozvedeli.
Mgr. Kaštanová – môžem ti povedať, že ako sme sa to dozvedeli už na druhý
deň,
-

skôr by si nebol aj tak nič urobil, pretože jediná možnosť bola teraz od
vtedy, ako to bolo vyvesené od štvrtku pred Veľkou nocou podľa
zákona do 30 dní sa môžeme vyjadriť,

Bálint – moja manželka podpisovala splnomocnenie pred mesiacom,
-

mohli sa všetci vlastníci zísť v kultúrnom dome, mohli sa urobiť nejaké
kroky a skúsiť porozmýšľať, aký postup by sa mohol využiť, napr.
petícia sa už pred mesiacom podpisovať.

Štefánik – mohli sme začať niečo robiť , len keď sme mali oficiálny podnet
z ministerstva.
Čajko – zoznam vlastníkov bol zverejnený, keď bol zverejnený oficiáln y
zoznam parciel, pretože dovtedy sme nemali oficiálne podklady, keď to M ŽP
SR vydali 12.4.

a sem to došlo 17.4. , je to cez 6 tis. d otknut ých parciel,

takže sa skôr nedalo nič robiť a robili sme na t ých podkladoch, ktoré sme
dostali,
-

na štátnej ochrane prírody v Rim. Sobote povedali úplne niečo iné,

JUDr. Struhár – nemôžeme nič robiť, môžeme dať len stanovisko obce resp.
súdom.
Štefánik – informoval o námietkach, ktoré boli predložené na štátnej ochrane
prírody,
-

poslanec Čajko má dobré argument y proti zoznamu, kde sú nelogické
chyby,

Čajko – informoval o nezrovnalostiach v zozname parciel,
-

spracovanie zoznamu je zlé,

Mgr. Kaštanová – petícia sa začala podpisovať na základe pripomienky
PhDr. Pohorelskej, keď povedala, že aj ostatní občania obce podporia
vlastníkov dotknut ých nehnuteľností,
-

my využívame zákonnú 30 dňovú lehotu na vyjadrenie,
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-

radi by sme boli, keby zajtra s nami do Banskej Bystrice išiel aj
poslanec Čajko, kto rý je odborník v tejto oblasti.

Ing. Trnavský – myslím si, že nemôže byť neskoro, pretože toto je prvé
oficiálne stretnutie a keď nič iné, aspoň sa toto zabrzdí.
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov, aby prišli informovať pracovníkov aj
vedenie obce, keď sa o niečom dozvedia, treba aby ste boli aktívni,
-

vyzvala poslancov, že ak majú dostatok informácii o prerokovávanej
problematike,

dáva

návrh

na

prerokovanie

sprievodného

listu

a o hlasovaní za uznesenie.
Po prerokovaní a doplnení uznesenia a nesúhlasného stanoviska dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za prijatie nesúhlasného stanoviska ohľadom
zaradenia navrhovaného územia európskeho významu
SKUEV0955 Klenovecké lú ky do národného zoznamu území
európskeho významu, pričom z aradením značnej časti
rozlohy k.ú. Klenovec do územia európskeho významu
SKUEV0955 Klenovecké lúky, vznikne obmedzenie pri
hospodárení a využívaní pozemkov vlastníkmi aj ostatnými
občanmi na oddych, turistiku a zámer je v nesúlade so
schváleným územným plánom obce Kl enovec ?

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 390/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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10. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že do dnešného dňa neprišli žiadne žiadosti
od občanov a organizácií.
11. R ô z n e

Oprava V3S
Mgr. Kaštanová – mala dotaz na poslancov, či súhlasia s opravou našej starej
V3S, a oprava by stála cca 2 tis. €, nakoľko je aj vyklápačka a nová V3S nie
je vyklápačka
-

traktom si naložia, ale nevedia náklad vyklopiť,

Ing. Trnavský – traktor vie nakladať, má vlečku, ale nemá na čo nakladať ,
- V3S je funkčná ale treba opraviť korbu a hyhrauliku
- nedá sa využiť na to na čo treba a musia z nej zhadzovať,
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že poslanci
nevzniesli už žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za opravu motorového vozidla vo vlastníctve obceV3S
do sumy cca 2 500 € ?
prítomní
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Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 391/2017 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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12.Diskusia
Mgr. Brndiarová – informovala, že dostali sme 100 ks stromčekov klenov
a vysadili by sme ich v súčinnosti so ŠZŠ, pričom by ich vysadili starší žiaci,
-

vyzvala poslancov, aby

sa vyjadrili jej návrhu ich vysadiť na starej

ceste, pod cintorínom nad Repášovou záhradou a na starom cintoríne,
kde by sa vysadila klenová hora,
-

pod klenmi nebude rásť tráva , a nebude treba ju kosiť v cintoríne,

Štefánik – ja by som do cintorína nevysádzal strom y, lebo budeme mať zasa
problém s ich vypílením.
Ing. Bartová – informovala, že sa k sadeniu stromčekov pripoj í aj so svojim
krúžkom zo základnej škol y.
Mgr. Kaštanová – termín sa ešte dohodne.
Mgr. Zvarová – na Slopovo ku rozhľadni chodia ľudia a m ýlia si turistiku na
jazdu na štvorkolkách a ničia prírodu,
-

urobil sa vestibul v kultúrnom dome, ale treba tam dať nejaké záclony,
resp. závesy, lebo nastali problém y s akustikou, vznikajú ozveny,

-

na záver pozvala poslancov na tancovačku, na

regionálnu súťaž

choreografií a na školu tanca.
Štefánik – upriamil pozornosť na to, že je potrebné dodržiavať zákon
o cestnej premávke.
Mgr. Kaštanová – pozvala poslancov dňa:
-

30.4. na stavanie Mája na námestí,

-

1.5. na oslavu 1.mája v Hnúšti,

-

5.5. na pietny akt kladenia vencov na námestí.
Na záver boli ešte raz prečítané všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom

zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené.
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Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslanco m za 100% účasť
na zasadnutí obecného zastupiteľstva, že k prejednávanej problematike na podporu
občanov a vlastníkov nehnuteľností

v katastri obce vyjadrili zhodu a zasadnutie

ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Ing. Edita Bartová
Mgr. Eva Brndiarová

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová

15

