ZÁPISNICA

Č. 23

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 14. 12. 2017
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Z á p i s n i c a

č í s l o

23

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 14.12 .2017.
Prítomní: 9 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala poslancov obecného zastupiteľstva
a konštatovala, že za stupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

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.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch
a podmienkach Základnej ško l y s materskou školou Vl. Mináča
v Klenovci a školských zariadení v školskom roku 2016/2017
(wwwzsvmklenovec ).
Predkladá: Mgr.Ľubomíra Vančíková
Prerokovanie návrhu Programového rozpočtu Obce Klenovec na rok y
2018 – 2020 (www.klenovec.sk ).
Predkladá: Ing.Viktória Lojková
Prerokovanie VZN obce Klenovec č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní
pohrebiska na území obce Klenovec ( www.klenovec.sk ).
Predkladá:Mgr.Michal Píš
Prerokovanie VZN obce Klenovec č. 2/2017 o určení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk olských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klenovec ( www.klenovec.sk).
Predkladá: Lucia Parobeková
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klenovec na
1.polrok 2018 (www.klenovec.sk).
Predkladá: Lucia Parobeková
Prerokovanie žiadostí organizácií a občanov.
Predkladá: Ing.Mario Trnavský
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesení.
Záver.

2

Po vznesenom návrhu, výzve na doplnenie návrhu programu zasadnutia a na
základe skutočností, že nikto z poslancov nepripomienkoval návrh programu
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastu piteľstva
riadilo predloženým návrhom programu?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 447/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do

návrhovej

komisie

boli

starostkou

obce

navrhnutí

poslanci:

Mgr.

Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová a Ing.Edita Bartová.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, da la
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 448/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslan kyne Mgr. Evu
Brndiarovú a PhDr. Janku Poho relskú.
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Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie č. 4 49/2017, 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.440/2017 – Ján Kováč a manž. Michaela, žiadosť o odpredaj stav.
pozemku,
uzn.č.441/2017 - zámer prenájmu pozemku pre RD Klenovec bol zverejnený,
uzn.č.442/2017 - odkúpenie nehnuteľnosti obcou sa neuskutoční, nakoľko
pozemok kupuje od pána Kolesára s manž., sused Ján Trnavský,
uzn.č.444/2017 -

uskutočnila

sa

výmena

okien

na

budove

zdravotného

strediska.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 450/2017, 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 zast upiteľstva, ktorá bola
zameraná

na

viacero

pracovných

stretnutí

s inštitúciami

a s firmami

zabezpečujúcimi práce v obci nasledovne:
- s fi PURSTAV – stavebné práce na komunitnom centre,
- s fi ANTIK – realizácia optiky v obci,
- s fi PMXnet – ohľadom služieb internetu,
- s fi MONTAG – výmena okien a dverí na hasičskej zbrojnici a zdravotnom
stredisku,
- s Lesmi SR ohľadom majetku,
- s ÚPSVaR – zabezpečenie školenia nezamestnaných,
- s projektantmi ohľadom rekonštrukcie kúpaliska,
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- uskutočnilo sa stretnutie s členmi organizácií pôsobiacich v obci pri
príležitosti Adventu,
- 15.11. zasadal Mikroregión Sinec Kokavsko v Klenovci,
- 16.11. sme v obci zorganizovali Deň filmu a divadla a spomienku na
nedožité 90-te narodeniny JUDr. Ľubomíra Moncoľa,
- 6.12. k deťom našej obce zavítal Mikuláš v kultúrnom dome,
- 7.12. v obci zasadali kontrolóri Novohradsko -Gemerskej sekcie,
- 10.12. pri príleži tosti Adventu bol zorganizovaný vianočný program Pokoj
ľuďom dobrej vôle.
Správu o činnosti

obecného úradu od

posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a k prejednávanému bodu programu
prijali uznesenie číslo 451/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.Interpelácia poslancov
Nebola žiadna.
8.

Správa

o výchovno-vzdelávacej

činnosti

a jej

výsledkoch

v

podmienkach Základnej školy s materskou školou Vl. Mináča v Klenovci
a školských zariadení v školskom roku 2016/2017).
Mgr.Ľubomíra Vančíková – riaditeľka ZŠ s MŠ Vl. Mináča v Klenovci
predložila poslancom na schválenie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
a jej výsledkoch v podmienkach Základnej škol y s materskou školou Vl.
Mináča v Klenovci a školských zariadení v školskom roku 2016/2017,ktorá
bola zverejnená na web stránke škol y,
-

konštatovala, že došlo k zmenám, vznikol nový nástupnícky subjekt , ZŠ
s MŠ Vl. Mináča Klenovec a to od 1.9.2016,

-

od 1.1.2017 som nastúpila do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Vl. Mináča,

-

do funkcie zástupkyne riaditeľa pre MŠ bola menovaná Oľga Kaľavská,

-

bola zriadená nová Rada škol y,

-

v škole je t.č. 223 žiakov,

-

počet stravníkov v školskej jedálni je 252,

-

zhoršuje sa priemerný prospech detí a taktiež dochádzka detí do škol y,
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-

v rámci testovania detí v rámci Slovenska sme pod celoslovenským
priemerom,

-

základná škola má 19 pedagogických pracovníkov, 15 učiteľov, 3
vychovávateľky, 9 nepedagogick ých pracovníkov,

-

v materskej škole je 6 učiteliek,

-

škola by potrebovala priestory na odbo rné učebne a ŠKD,

-

uskutočnila sa modernizácia školskej knižnice,

-

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade, na zasadnutí Rady
škol y, ktorá odporučila Správu schváliť,

-

informovala o materiálno-technickom zabezpečení v materskej škole,
kde bolo zapísaných 63 detí,

-

riaditeľka informovala o mimoškolských aktivitách škol y a dala do
pozornosti

verejnosti

webovú stránku

škol y,

kt orá je

pravidelne

aktualizovaná.
Správa je spracovaná aj písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Na zasadnutie obecného zastupiteľ stva sa dostavila poslankyňa Ing. Štefánia
Dovalová.
Nakoľko k predmetnej správe pos lanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
a jej výsledkoch v podmienkach Základnej školy s materskou
školou Vl. Mináča v Klenovci a školských zariadení
v školskom roku 2016/2017 ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému bodu programu prijali uznesenie číslo 452/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
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9. Prerokovanie návrhu Programového rozpočtu Obce Klenovec na roky
2018 – 2020

Ing. Lojková – predložila poslancom na prerokovanie návrh Programového
rozpočtu Obce Klenovec na roky 2018 – 2020, ktorý bol zverejnený v
zákonom stanovenej lehote na web stránke obce, a tak poslanci mali možnosť
sa s návrhom oboznámiť,
- infor movala o návrhu rozpočtu na rok 2018 v celkovej sume:

o
o
o

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácií

Príjm y:

1 659 026,24 €

Výdavky:

1 476 904,00 €

Príjm y

221 800,00 €

Výdavky:

389 700,00 €

Príjm y:
Výdavky:

0,00 €
14 124,00 €

Rozpočet ako aj dôvodová správa k nemu sú spracovan é písomne a tvoria
prílohu k tejto zápisnice.
Lucia

Parobeková

–

hlavná

kontrolórka

obce

predložila

poslancom

stanovisko hlav ného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2018 –
2020, s odporúčaním na jeho schválenie.
Stanovisko je spracované písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici, vzali
poslanci na vedomie.
Mgr. Kaštanová – starostka obce vyzvala poslancov na pripomie nkovanie
návrhu rozpočtu.
Čajko – vzniesol pripomienku na bežné výdavky vo výške 5,500 € na TKR.
Ing. Lojková – vysvetlila, že táto suma je na energie TKR, ktoré sa nám
vrátia.
Čajko – potrebné bude zrekonštruovať budovu dom smútku, obecného úradu,
kotolňu základnej škol y.
Mgr. Kaštanová – s obidvoma našimi budovami počítame a pravdepodobne
by sme tieto investície riešili rezervným fondom a materskú školu sme dali do
rozpočtu.
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Mgr. Vančíková – vyjadrila sa k rekonštrukcii kotolne v základnej škole,
budú riešiť z viacerých zdrojov, nakoľko na takú veľkú investíciu nemá škola
dostatok prostriedkov a vedenie škol y a obce sa už touto problematikou a
spôsobom jej riešenia zaoberalo a niektoré kroky sú už dohodnuté.
PhDr. Zamborová – apelovala na opravu podm ytej cest y v Klenovčoku pri
Parobekovcoch, pričom by parkoviská na ul. Sládkovičovej mali počkať,
- pripomienkovala

vytvorenie

bezbariérového

vstupu

do

kultúrneho

domu.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že s uvedeným problémom v
Klenovčoku obec bojuje už niekoľko rokov a oslovili sme už asi 5 firiem, ale
nikto sa nechce dať na opravu tejto cest y,
- ak bude treba peniaze sa presunú z rezervného fondu,
- vyzvala poslancov na avizovanie v yhlásenia v ýzvy na bezbariérové
vstupy, ktorý by sa urobil do kultúrneho domu,
Mgr. Zvarová – mala dotaz ohľadom prenájmu TKR v priestoroch knižnice, a
či Antik odkúpi celé technické zariadenie káblovky.
Štefánik – konštatoval, že všetko zostáva tak ako bolo doteraz, technológie
zostávajú v majetku obce.
PhDr. Zamborová -

mala dotaz ohľadom dodávky pitnej vody na časti ul.

9.mája.
Mgr. Kaštanová – bolo dohodnuté, že obec dá u robiť projekt, čo sme aj
splnili, za projekt sme dali 1 tisíc €,
- má to Stredoslovenská vodárenská spoločnosť , ale oni si investíciu
musia dať do kapitálových výdavkov, minul ý rok sme tam osobne boli
s Ing. Trnavským a podľa ich vyjadrenia oni konajú v havarijných
situáciách a nie tam, kde sú obyvatelia riadne zásobovaní vodou,
počítajú s t ým do budúcnosti, ale už bez našej účasti,
- o tomto probléme vedia na vodárňach , je tam žiadosť,
- bolo sľúbené, že sa táto požiadavka vybaví s pomocou Ing. Mináča,
ktorý prisľúbil, že sa v Dozornej rade zasadí za realizáciu tohto
problému.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie Programového rozpočtu Obce Klenovec
na roky 2018 – 2020?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému bodu programu prijali uznesenie číslo 453/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

10. Prerokovanie VZN obce Klenovec č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní
pohrebiska na území obce Klenovec „Prevádzkový poriado k pohrebiska
a Domu smútku Klenovec“,
Mgr. Píš – predložil poslancom na prerokovanie návrh VZN obce Klenovec
č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Klenovec
„Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku Klenovec“, ktorý bol
zverejnený na web stránke ob ce v zákonom stanovenom termíne,
- konštatoval, že návrh VZN prerokoval aj s odborne spôsobilou osobou
v tejto oblasti, hlavne niektoré otázky ohľadom rozmerov osádzaných
lavičiek, oplotenia cintorína, a iné,
- predkladaný

návrh

VZN

obsahu je

aj

závery

kontroly

hlavnej

kontrolórky obce ohľadom dodrž iavania právnych predpisov obce a
taktiež aj nový cenník,
Dôvodová správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – informovala, že návrh tohto VZN už bol prerokovávaný na
zasadnutí VZN dňa 15.6.2017 a poslanci ho pripomienkovali.
Čajko – pripomienkoval rozmery 3 - hrobov,
- rozmery osádzaných lavičiek, pričom navr hujem 60 cm,
- dodržiavanie vykopanej hĺbky hrobov.
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Mgr. Brndiarová – pripomienkovala striktné dodržiavanie hĺbky výkopu
hrobu,
- poukázala na náklady na údržbu cintorína, treba zvýšiť poplatky.
K predloženým návrhom nastala medzi poslancami diskusia.
Mgr. Kaštanová – aby nám to bolo jasné , musí sa dodržiavať okolo hrobu 30
cm, veľkosť priestoru na osadenie lavičky, vzorec na výpočet.
Nakoľko k uvedenému návrhu už poslanci nevzniesli žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie VZN obce Klenovec č. 1/2017 o správe a
prevádzkovaní pohrebiska na území obce Klenovec
„Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
Klenovec“ s pripomienkami ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému bodu programu prijali uznesenie číslo 454/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

11. Prerokovanie VZN obce Klenovec č. 2/2017 o určení príspevku na
čiastočnú

úhradu

nákladov

v

školách

a

školských

zariadeniach

v

zriaďovateľskej pôsobnost i obce Klenovec
Parobeková Lucia – predložila poslancom návrh na p rerokovanie VZN obce
Klenovec č. 2/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách

a

školských

zariadeniach

v

zriaďovateľskej

pôsobnosti

obce

Klenovec, ktorý bol zverejnen ý na web stránke ob ce v zákonom stanovenom
termíne,
- nahrádza sa VZN z roku 2008,
- potreba

aktualizácie

vypl ynula

z kontrolnej

činnosti

hlavnej

kontrolórky obce ,
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- konštatovala, že sa menila výška poplatkov v ZŠ a v MŠ,

kde si to

rodičia odsúhlasili, návrh vyšiel zo strany riaditeľky ZŠ s MŠ
a vedúcej ŠJ,
- mesačne sa pripočíta 1 €

navyše, táto suma bude použitá na

prevádzkové náklady.
Mgr.

Vančíková

–

informovala

poslancov,

že

uvedená

zmena

bola

prerokovaná s rodičmi aj na Rade škol y, kde bol vyslovený súhla s.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli

žiadne pripomienky, dala

starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie VZN obce Klenovec č. 2/2017 o určení
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Klenovec ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému bodu programu prijali uznesenie číslo 455/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klenovec
na 1.polrok 2018
Lucia Parobeková – hlavná kontrolórka obce predložila poslancom na
schválenie

návrh

Klenovec na

plánu

kontrolnej

činnosti

hlavného

kontrolóra

obce

1.polrok 2018 , ktorý bol zverejnený na web stránke obce

v zákonom stanovenom termíne.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hl asovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Klenovec na 1.polrok 2018 ?

11

prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému bodu programu prijali uznesenie číslo 456/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
14. Prerokovanie žiadostí organizácií a občanov
Roľnícke družstvo Klenovec 1.mája 566, - žiadosť na prenájom pozemku
Ing. Trnavský – informoval už o prejednávanej žiadosti na prenájom
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce parcely registra E -KN 1919/9 o výmere 830
m 2 , 1919/10 o výmere 830 m 2 , 1919/2 o výmere 20 450 m 2 , všetky vedené na
LV-1238 ako zastavané plochy a nádvoria v zm ysle §9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

z

dôvodu osobitného zreteľa pre Roľnícke družstvo Klenovec 1.mája 566,
Klenovec na silážne jam y, a navrhujeme

cenu 1 € /ročne, pričom zámer

prenájmu už bol zverejnený po minulom zasadnutí poslancov.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie jestvujúceho
stavu, ktorým je pozemok zastavaný stavbami Roľníckeho družstva Klenovec
v ich oplotenom areáli.
Zámer prenájmu bol zverejnený obv ykl ým spôsobom od 2.11.2017 do
18.11.2017.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo v lastníctve
obce pre Roľnícke družstvo Klenovec ?

12

prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanej žiadosti prijali poslanci uznesenie číslo 457/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .

DDaDSS Klenovec – žiadosť o poskytnutie dotácie
Ing.

Lojková

–

predložila

poslancom

žiadosť

DDaDSS

Klenovec

o poskytnutie dotácie vo výške 50 € na zabezpečenie podujatia „Slávi me
Vianoce a Nový rok v Útulku“ s t ým, že poskytnutá dotácia bude vyúčtovaná
do 31. 12. 2017 .
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiados ti DDaDSS Klenovec o poskytnutie
dotácie vo výške 50 € na zabezpečenie podujatia „Slávime
Vianoce a Nový rok v Útulku“ s tým, že poskytnutá dotácia
bude vyúčtovaná do 31. 12. 2017 ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanej žiadosti prijali poslanci uznesenie číslo 458/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Základná škola s materskou školou V. Mináča v Klenovci – žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 3 800 € na preklenutie
časového nesúladu medzi výplatou miezd a refundáciou v projekte „Škola
otvorená všetkým“.
Ing. Lojková – predložila poslancom žiadosť Základnej škol y s materskou
školou V. Mináča v Klenovci o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
3 800

€

na

preklenutie

časového

nesúladu

medzi

výplatou

miezd

a refundáciou v projekte „Škola otvorená všetkým“.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať
Hlasovanie. Kto je za schválenie žiadosti Základnej školy s materskou
školou V. Mináča v Klenovci o poskytnutie finančných
prostriedkov vo výške 3 800 € na preklenutie časového
nesúladu medzi výplatou miezd a refundáciou v projekte
„Škola otvorená všetkým“ ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanej žiadosti prijali poslanci uznesenie číslo 459/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
14.Rôzne
Riešenie havarijného stavu v materskej škole
Mgr. Kaštanová – informovala o žiadosti Materskej školy v Klenovci na
riešenie havarijného stavu – plesnivenie stien a preto navrhujeme použitie
prostriedkov rezervného fondu na riešenie havarijného stavu v materskej
škole vo výške 6 700 €, nakoľko firma podobnú situáciu rieši aj v základnej
škole.
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Mgr.

Vančíková

–

informovala

riešení

o technickom

tohto

problému

v základnej škole, pričom udeme riešiť aj príčinu vlhnutia stien.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať
Hlasovanie: Kto je za schválenie použiti a prostriedkov rezervného fondu
na riešenie havarijného stavu v materskej škole vo výške
6 700 € ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu prijali poslanci

uznesenie číslo 460/2017 , ktoré

tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Poslanecký návrh na vypracovanie dodatku k Zásadám odmeňovania
poslancov o možnosť vzdania sa odmeny poslanca.
Mgr. Kaštanová – tlmočila poslancom poslanecký návrh JUDr. Pavla
Struhára,

ktorý

sa

z dnešného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva

ospravedlnil, na vypracovanie dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov
o možnosť vzdania sa odmeny poslanca, nakoľko sa môže niektorý poslanec
dostať do situácie, keď ide na predčasný dôchodok , že nemôže poberať
odmenu poslanca a takúto možnosť

my nemáme

zakotvenú v Zásadách

odmeňovania poslancov.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie vypracovania dodatku k Zásadám
odmeňovania poslancov o možnosť vzdania sa odmeny
poslanca ?
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prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu prijali poslanci

uznesenie číslo 461/2017 , ktoré

tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Rôzne
Návrh starostky obce na vyplatenie odmien zástupcovi starostky, hlavnej
kontrolórke a poslancom.
Mgr. Kaštanová – predložila poslancom návrh na vyplatenie odmien
nasledovne:
- odmenu pre zástupcu starostky vo výške 400 €,
- odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 4,1 % z miezd vyplatených
v roku 2017 ( čo by činilo cca 300 €) ,
- odmenu pre každého poslanca vo výške 60 €
Po prerokovaní uveden ého návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie odmien nasledovne:
- odmenu pre zástupcu starostky vo výš ke 400 €,
- odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 4,1 % z miezd
vyplatených v roku 2017,
- odmenu pre každého poslanca vo výške 60 € ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0
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K prejednávanému návrhu prijali poslanci

uznesenie číslo 462/2017 , ktoré

tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Udelenie

súhlasu

pre spoločnosť

na sprístupnenie

prenajatého

ANTIK

káblového

Telecom

s.r.o

distribučn ého

Košice,
systému

spoločnosti PMXnet s.r.o. na účely poskytovania služby prístupu do siete
internet v období od 1.1.2018 do 30.4.2018.
Mgr. Kaštanová

–

informovala poslancov o nutnosti

udelenia súhlasu

pre spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o

Košice, v zm ysle článku 5.5. zmluv y

o nájme

systému

káblového

distribučného

Klenovec

č. ZOU0952017

na sprístupnenie prenajatého káblového distribučného systému spoločnosti
PMXnet s.r.o.

Hnúšťa

na účel y poskytovania služby prístupu do siete

internet v období od 1.1.2018 do 30.4.2018,
- týka sa to asi 160 užívateľov internetovej služby cez káblovku.
Štefánik – pán Maslen povedal , že je to pre neho dostatočná doba,
- pán Maslen

si chce ponechať klientov, ktorý m poskytuje služby cez

káblovku,
- je to dostatočne dlhá doba pre klientov,

a aby sa rozhodli aj

poskytovatelia internetových služieb.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať
Hlasovanie: Kto je za schválenie udelenia súhlasu pre spoločnosť ANTIK
Telecom s.r.o Košice v zmysle článku 5.5. zmluvy o nájme
KDS Klenovec č. ZOU0952017

na sprístupnenie prenajatého

KDS spoločnosti PMXnet s.r.o.Hnúšťa, na účely
poskytovania služby prístupu do siete internet v období
od 1.1.2018 do 30.4.2018?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0
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K prejednávanej problematike prijali poslanci

uznesenie číslo 463/2017 ,

ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

14. Diskusia
Mgr. Zvarová – podala návrh zvolať na január verejný hovor , aby boli
občanom

vysvetlené

záležitosti

okolo

káblovk y

a prechodu

od

Varesu

k Antiku, aké budú program y a podobne,
- občania sa pýtajú, že čo bude s vloženými prostriedkami, ktoré občania
dali do káblovky,
- navrhla pripraviť príspevok do Klenovských novín ohľadom vysvetlenia
najčastejších otázok týkajúcich sa káblovky.
Mgr. Kaštanová – neviem či to bude mať nejaký význam, pretože zmluvy
treba podpísať do konca januára,
- technika ide dopredu a ani za auto, ktoré sa kúpilo pred 20 rokmi
nedostaneme tie isté peniaze,
- nejaké peniaze sú na osobitnom účte káblovky,
- pracovníčka Antiku bude každý t ýždeň bude v zasadačke a kto bude
mať záujem, môže sa na ňu obrátiť s otázkami ohľadom káblovky.
Čajko – občania nedávali vklad do nejakej spoločnosti, ale bol to pripojovací
poplatok.
Štefánik – z káblovkárskych peňazí sa pla tili nové technológie, zosiľovače,
nové prípojky.
Píš – otázka využitia peňazí je racionálna .
Bálint – naniesol otázku technických záležitostí ohľadom zapojenia internetu
priamo do bytu v činžových domoch ,
Štefánik – informoval, že do bytu pôjde metalika a prevodník.
Píš – budú sekať hlavné línie a postupne a urobí každá prípojka.
Mgr. Kaštanová – my tu už riešime technické veci, ktoré sú záležitosťou
Antiku, a pripomínam, že jeho zástupca bude občanom vysvetľovať dotaz y
týkajúce sa káblovky každý t ýždeň v stredu v zasadačke.
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Čajko – vyslovil názor, že Antik mo hol zaslať zmluvy občanom domov
a nemuseli

sa

zmluvy

podpisovať

na

obecnom

úrade

a tak

zaťažovať

pracovníkov,
- konštatoval, že občania sa zaujímajú aj o technické záležitosti
káblovky.
Píš – obdobný pos tup pri podpise zmlúv bol poskytnut ý aj firme Vares.
Mgr. Kaštanová – do Klenovca bude chodiť pracovníčka a bude poskytovať
informácie v zasadačke obecného úradu na prízemí,
- mala dotaz, či poslankyňa Zvarová trvá na zvolaní verejného hovoru,
- budeme informovať o stave káblovkárskeho účtu,
Mgr. Zvarová – nevedela som, že bude sem chodiť pracovníčka Antiku,
- ale ten článok by sa mohol napísať do novín.
Bálint – mal pripomienku ohľadom šírky vyhrnut ia ciest od snehu , nakoľko
ak sa stretávajú dve autá, tak nastáva problém, pretože sa nezmestia na ceste,
- mal dotaz ohľadom používania pluhu na obecnom traktore,
- informoval, že bol plánovaný turnaj na 29.12. na multifunkčnom
ihrisku, ale napadlo mnoho snehu,
- mal dotaz ohľadom kolaudáci e športovej hal y.
Mgr. Kaštanová – máme problém aj s t ým ako sa odhŕňa sneh, nakoľko
mnohí občania nás obmedzujú v tom, že sa sťažujú na to, aby sme im
nevyhŕňali sneh na plot y, potom, jedni si vyžadujú, aby odhŕňalo pri
garážach, iní sa na to hnevajú,
- nedajú sa vyhrnúť všetky cest y, nakoľko sú tam odstavené autá,
- obecný traktor posýpal cest y a súčasne nemôže aj vyhŕňať sneh,
- čo sa t ýka športovej hal y, dnes bol už konečne dodaný doklad od StVS
ohľadom použitia ich hydrantu v prípade požiaru, čo trvalo niekoľko
mesiacov.
Čajko – pripomienkoval odstránenie veľkých skál pri retardéroch na Sídlisku.
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Mgr. Zvarová – mala dotaz na vyhotovenie schodíkov v cintoríne ku hrobom
a táto požiadavka bola nadnesená počas Pamiatky zosnul ých,
- mala pripomienku na obsadenie miesta obecného kronikár a.
Mgr. Kaštanová – kronikár musí vedieť zošt ylizovať text, ovládať krasopis,
zohnať si podklady pre zápis, ak budete o niekom vedieť treba nám dať
vedieť,
- kronikári boli takmer vždy učitelia a kroniku môžu písať aj dvaja.
Mgr. Vančíková – sľúbila, že bude o tejto verejnej funkcii informovať
kolegov, učiteľov.
Mgr. Zvarová – mala dotaz, či je obec zapojená do Akčného plánu okresu,
Mgr. Kaštanová – chceli by sme sa z apojiť ohľadom obnovy gubárstva.
Mgr. Zvarová – prihovorila sa za prezentáciu Klenoveckého s yrca v oblasti
regionálnych produktov.
Parobeková Lucia – poďakovala starostke obce a zamestnancom obce za
spoluprácu počas roka,
- poďakovala poslancom za odmenu a prehlásila, že sa vzdáva časti
odmeny pre ZŠ s MŠ v Klenovci a pre ŠZŠ Klenovec,
PhDr. Pohorelská – poďakovala vedeniu obce za hospodárne nakladanie s
verejnými prostriedkami obce a za to, že rozpočet obce je stále prebytkový.
Mgr. Vančíková – poďakovala za spoluprácu a ústretovosť pri riešení
problémov starostke obce, vedeniu obce zamestnancom obce a kontrolórke
obce za finančnú podporu, ktorú poskytne ZŠ s MŠ.
15. Schválenie uznesení .
Na záver boli ešte raz

predsedníčkou návrhovej komisie prečítané všetky

uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené.

20

Starostka

obce

Mgr.

Zlata

Kaštanová

poďakovala

riaditeľkám

škôl,

zástupcovi starostky, hlavnej kontrolórke obce, zamestnancom obce, poslancom za
spoluprácu počas celého roka, za účasť

na zasadnutí obecného zastupiteľstva

a zasadnutie ukončila s prianím príjemne prežitých vianočných sviatkov.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Eva Brndiarová
PhDr. Janka Pohorelská

Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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