ZÁPISNICA
napísaná z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 5.10. 2015
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Zápisnica
napísaná

z mimoriadneho

zasadnutia

Obecného

zastupiteľstva

obce

Klenovec konaného dňa 5. 10. 2015
Prítomní: 6 poslancov obecného zastupiteľstva (príloha č. 1)
Ospravedlnení: Ing. Edita Bartová, Ing. Štefánia Dovalová ,
Mgr. Dalibor Ďuriš, JUDr. Pavel Struhár a Mgr.
Stanislava Zvarová.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce, ktorá privítala prítomných a skonštatovala, že zasadnutie je
uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 6 poslancov obecného zastupiteľstva.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu

zasadnutia, ktorý je

nasledovný :
1.

Otvorenie zasadnutia.

2.

Schválenie návrhu programu zasadnutia.

3.

Voľba návrhovej komisie.

4.

Určenie overovateľov zápisnice.

5.

Prerokovanie projektu „ Obnova verejného osvetlenia v obci
Klenovec.“

6.

Rôzne.

7.

Schválenie uznesenia.

8.

Záver.

Starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu.
Nakoľko poslanci nemali pripomienky k návrhu 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

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová , Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 168/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

3. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci Richard Bálint,
Mgr. Janka Pohorelská a Milan Čajko.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijal i poslanci uznesenie č. 169/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce ur čila poslankyne PhDr. Katarínu
Zamborovú a Mgr. Eva Brndiarovú.
Určených

overovateľov vzali poslanci n a vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie č. 170/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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5. Prerokovanie projektu „ Obnova verejného osvetlenia v obci Klenovec.“
Ing. Trnavský – informoval poslancov, že 28.7.2015 podala obec žiado sť o NFP
na projekt

„Obnova verejného osvetlenia v Klenovci“ v celkovej hodnote

335 854 €. Dňa 4.9.2015 bolo doručené rozhodnutie Ministerstva hospodárstva
SR o schválení žiadosti NFP bola najviac 244 373,97-€ a neoprávnené výdavky
sú vo výške 96 294,92-€ a 5 % spoluúčasť obce z výšky dotácie je

12 861,79 €

tvorí sumu 109 156 tis. € , ktorú treba uhradiť s vlastných zdrojov. Po ukončení
verejného obstarávania suma neoprávnených výdavkov narástla na 98 023 € a
výdavky obce na projekt by boli cca 110 tis . €,
- tento projekt je potrebné uskutočniť do konca roka.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že na minulom zasadnutí sme schválili obnovu
verejného osvetlenia. Išli sme do toho projektu s 5% spoluúčasťou, ale po
verejnom obstarávaní narástli neoprávnené výdav ky obce a tak je na zvážení
poslancov, či ideme do tohto projektu , lebo budeme musieť zobrať úver, alebo
nie.
Štefánik – navrhol, že sa treba sa vrátiť z kratšej cesty, pretože sme mali
zaplatiť cca 17 tis. € a teraz skoro 110 tis. €.
PhDr. Zamborová – mala dotaz z čoho vznikli spomínané neoprávnené výdavky
a či je platný aj naďalej projekt.
Ing. Trnavský – neoprávnené výdavky narástli na práci .
Štefánik – práca stúpla o 100 % za projekt sme zaplatili cca 2 250 €
a neoprávnené výdavky sa obci nikdy nevráti a
Mgr. Kaštanová – víťaz je s najnižšou ponukou.
Mgr. Brndiarová – vyjadrila presvedčenie, že teraz sa nemusí ísť do tohto
projektu, pretože obce je dosť osvetlená a je otázne, kedy sa nám investície do
osvetlenia vrátia.
Čajko – informoval o deklarovanom vrátení finančných prostriedkov zo strany
zhotoviteľa, oni navrhli nové osvetlenie a na viac miest, ako je teraz, ale nie je
tá úspora až taká ako deklarovali,
-

mal dotaz, či je prehľad o najviac poruchových uliciach v obci, kde
nefunguje verejné osvetlenie,
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Ing. Trnavský – treba rozpery a orezať stromy,
Mgr. Kaštanová – ak by sme sa mali zadĺžiť radšej to urobme dôvodu
kanalizácie a nie pre osvetlenie, ktoré nie je až v takom zlom stave,
-

nato že dostaneme 240 tis. € na osvetlenie a my dáme do toho dáme
svojich 110 tis. € tak je to dosť veľa pre obec.

PhDr. Zamborová – osvetlenie bolo aj pred pár rokmi v rekonštrukcii,
-

časový horizont na rekonštrukciu je dosť krátky.

Bálint – možno budú v budúcnosti aj ďalšie výzvy a možno nás vyjde osvetlenie
ešte lacnejšie.
Mgr. Brndiarová – pripomienkovala nevyhovujúce drevené elektrické stĺpy.
Po prerokovaní uvedenej problematiky poslancami n akoľko viac pripomienok do
diskusie zo strany poslancov nebolo, starostka obce dala hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za pokračovanie projektu „Obnova verejného osvetlenia
v Klenovci“ za podmienok schválených v rozhodnutí
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky kód žiadosti
NFP25120221061 pričom schválená výška NFP je najvi ac
244 373,97-€ a spoluúčasť obce z výšky dotácie je

12 861,79 a

neoprávnené výdavky sú vo výške 96 294,92-€ ?

prítomní

6

za

0

proti

6

zdržal sa

0

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 171/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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6.Rôzne
Vypílenie stromov
Mgr. Kaštanová – predložila poslancom návrh, ktorý bude odoslaný na Okresný
úrad životného prostredia v Rim. Sobote na vypílenie stromov na základe žiadosti
a upozornení občanov zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v z.n.p. a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na parc.č.871/1- Sídlisko, 4172/4materská škola, 8801/24-Píš, 8826/2-Vološčuk, 569-BJB, 1785-námestie, 1788oproti DD, 1833-ČA, 4268/3, 4268/4, 4268/5, 4268/6, 4268/7, 4268/8 - cintorín,
2225/2 nakoľko uvedené stromy sú vyschnuté, resp. ohrozujú majetok a zdravie
občanov,
-

starostka objasnila poslancom konkrétne o ktoré stromy sa jedná podľa
jednotlivých parciel,

-

pracovníci životného prostredia posúdia našu žiadosť a rozhodnú,

Mgr. Brndiarová – pripomienkovala stromy v Pasiečke ( v potoku), ktoré treba
vypíliť.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že okresný úrad nás zaviaže na vysadenie nových
stromov.
Po prerokovaní uvedeného návrhu poslancami, nakoľko viac pripomienok do
diskusie zo strany poslancov nebolo, starostka obce dala hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie výrubu drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. a vyhlášky MŽP SR
č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny na parc.č.871/1, 4172/4, 8801/24,
8826/2, 569, 1785, 1788, 1833, 4268/3, 4268/4, 4268/ 5, 4268/6,
4268/7, 4268/8, 2225/2 nakoľko uvedené stromy sú vyschnuté,
resp. ohrozujú majetok a zdravie občanov ?

6

prítomní

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefá nik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 172/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o nutnosti opravy, resp. rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice (výmena dverí, okien a oprava schodišťa na vežičku) a ak
bude v budúcnosti na niečo takéto výzva treba nám aj uznesenie zastupiteľstva,
-

hasiči budú potrebovať aj nejakú miestnosť, kde sa budú prezliekať a kde
budú mať odloženú výstroj, takže budeme musieť osloviť pána Lichanca,
ktorý má v prenájme priestory pri hasičskej zbrojnici na stávkovú
kanceláriu,

Štefánik – obec podľa zákona musí mať aj hasičské zbor, čo je v našej obci
zabezpečené a v minulosti táto miestnosť patrila k hasičskej zbrojnici.
Po prerokovaní uvedeného návrhu poslancami, nakoľko viac pripomienok do
diskusie zo strany poslancov nebolo, starostka obce dala hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za spracovanie projektu na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice a vežičky nad ňou s 5 % účasťou obce ?
prítomní

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Janka Poho relská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 173/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Mgr. Brndiarová – mala dotaz ohľadom nového praktického lekára v obci.
Bálint – mal dotaz ohľadom vytýčenia a obnovenia čiar na viacúčelovom ihrisku.
Štefánik – upozornil na ničenie označenia počas zim y, keď sa vyhŕňa sneh, a tak
navrhol, aby sa toto uskutočnilo na jar.
Bálint- predseda návrhovej komisie prečítal prijaté uznesenia.
Nakoľko viac pripomienok poslanci nevzniesli, starostka obce

Mgr. Zlata

Kaštanová poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a zasadnutie ukončila.
Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Eva Brndiarová
PhDr. Katarína Zamborová

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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