ZÁPISNICA

Č. 20

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 15. 6. 2017

1

Z á p i s n i c a

č í s l o

20

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 15. 6. 2017.
Prítomní: 8 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala 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.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa z ápisnice.
Kontrola uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Interpelácia poslancov.
Návrh Záverečného účtu obce Klenovec a rozpočtové hospodárenie za rok
2016 (www.klenovec.sk ).
Stanovisko hlavnej kontrolórk y obce k Záverečnému účtu obce Klenovec
a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2016.
Predkladá: Ing. Viktória Majerová a Lucia Parobeková
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk y obce Klenovec na 2.
polrok 2017 (www.klenovec.sk).
Predkladá: Lucia Parobe ková
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou obce
k 30.4.2017.
Predkladá: Lucia Parobeková
Prerokovanie návrhu VZN obce Klenovec č. 1/2017 - Prevádzkový
poriadok pohrebiska a D omu smútku Klenovec ( www.klenovec.sk ).
Predkladá: Mgr. Michal Píš
Správa o činnosti Obecnej polície Klenovec v roku 2016
(www.klenovec.sk ).
Predkladá: Vladimír Dovala
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesení.
Záver.

Starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu.
Ing. Bartová - navrhla výmenu bodov 11 za bod 8.
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Po vznesenom návrhu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu aj s pripomienkou?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 392/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: PhDr. Janka
Pohorelská, PhDr. Katarína Zamborová a Milan Čajko.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 393/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice .

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslan cov Richarda Bálinta
a Martina Štefánika a za zapisovateľku zápisnice Ing. Viktóriu Majerovú.
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Určených

overovateľov a zapisovateľku zápisnice vzali poslanci na vedomie

a k uvedenému bodu programu prijali uznesenie č. 394/2017, 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.390/2017 – za Klenovecké lúky v bode rôzne bude podaná informácia ,
uzn.č.391/2017 – oprava V3S – zatiaľ nebolo zrealizované.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 3 95/2017, 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, ktorá bola zameraná
na nasledovné aktivity :
-27.4.

sa

uskutočnilo

niekoľkohodinové

pracovné

stretnutie

ohľadom

Klenoveckých lúk, ktorého sa zúčastnilo vedenie obce, Ing. Mário Trnavsk ý
a poslanec Milan Čajko spolu so zástupcami petičného výboru a niektorí
vlastníci

a splnomocn ení

zástupcovia

vlastníkov

pozemkov,

pričom

boli

predložené vyjadrenia dotknut ých, pričom nedošlo k dohode a z Ministerstva
ŽP SR nedošiel na toto stretnutie nikto,
-29.4. bola v obci zorganizovaná Prvá Gemersko-malohontská tancovačka
organizovaná FS Vepor, OZ Rodon, Obcou Klenovec a GMOS Rimavská
Sobota,
-30.4.sa ako každý rok bol postavený na námestí Máj členmi DHZ obce a za
účasti FS Vepor, Zornička a Mladosť,
-1.5.sa uskutočnili oslavy Sviatku práce v Hnúšti,
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-4.5. sa na pracovnom stretnutí stretlo ved enie obce so zástupcami firm y Antik,
- 5.5. sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia,
- 6.5. bolo zvolané zhromaždenie členov Pasienkovej spoločnosti,
- 9.5. sa na zasadnutí káblovej rady zúčastnilo vedenie obce,
- 15.5. sa ohľadom riešenia káblovej televízie zišlo na pracovnom stretnutí
vedenie obce so zástupcami V aresu,
- 16.5. v Šolt ýske zasadal Mikroregión Sinec -Kokavsko,
- sa v kultúrnom dome uskutočnil program detí zo ZŠ a MŠ pri
príležitosti Dňa matiek,
- 18.5. boli prerokované pripomienky ohľadom kolaudácie Športovej hal y,
- bola vydaná potravinová pomoc občanom za účasti členov Slovenského
červeného kríža, pracovníkov ÚPSVaR a obce,
- uskutočnila sa výročná schôdza členov Klubu dôchodcov,
- 20.5. bol zorganizovaný Lesmi SR, OZ Rodon, obec Klenovec a pána Milana
Medveďa každoročný výstup na Vepor,
- 22.5. vedenie obce absolvovalo služobnú cestu do Zvolena ohľadom výziev
a projektov,
- 23.5. sa na Teplom vrchu uskutočnilo zasadnutie MAS Malohont,
- 24.5. sa so zástupcami firm y Brantner uskutočnilo pracovné stretnutie
ohľadom zeleného odpadu,
- taktiež sa uskutočnilo stretnutie so študentmi Pražskej univerzit y,
- 25.5. sa v kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi nehnuteľnosti
ohľadom Klenoveckých lúk na ktorom sa zúčastnili poslanci Čajko a Zvarová,
- 26.5. sa z dôvodu asfaltovani a miestnych komunikácii stretlo vedenie obce so
zástupcami firm y Renovia,
- 29.5 a 1.6. sa na polícii v Rimavskej Sobote starostka obce zúčastnila
vypočúvania ohľadom zničeného majetku obce v kolonáde,
- 30.5. sa uskutočnilo pracovné stretnutie na ÚPSVaR v Rim. Sobote,
- 1.6. sa v obci uskutočnili každoročné oslavy MDD na ktorom sa stretli deti zo
ZŠ, MŠ a ŠZŠ s organizátormi a to vedením obce a OZ Rodon,
- 2.6. bolo vedenie obce pozvané na Dni mesta Hnúšťa a na slávnostnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva,
- 5.6. zasadala Programová rada GMFS,
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- 7.6. bolo uskutočnené pracovné stretnutie na ÚPSVaR v Rim. Sobote,
- 13.6. v Číži zasadala Rada ZMOGaM,
Okrem spomínaných aktivít sa pripravovalo:
-

výberové konanie na TSP,

-

realizácie schváleného projektu Komunitného centra,

-

projekt na kompostéry,

-

športová hala na skolaudovanie,

-

opravovali sa chodníky a spevnené plochy v obci,

-

prechod na program výberu miestnych d aní v DCOM,

-

kosili a čistili sa verejné priestranstvá v obci,

-

pripravovali sa VZN obce.

Správu

o činnosti

obecného

úradu

od

posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prejednávanému bodu programu
prijali uznesenie číslo 396/2017 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.Interpelácia poslancov
8. Návrh Záverečného účtu obce Klenovec a rozpočtové hospodárenie za
rok 2016 (www.klenovec.sk ).
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Klenovec
a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2016.
Ing. Majerová – predložila poslancom návrh Záverečného účtu obce Klenovec
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 , ktorý bol zverejnený na web stránke
obce (www.klenovec.sk) v zákonom stanovenej lehote spolu so stanoviskom
hlavnej kontrolórky.
Lucia Parobeková – podala poslancom Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k Záverečnému účtu obce Klenovec

a k rozpočtovému hospodáreniu za rok

2016.
Predmetné dokumenty tvoria prílohu k tejto zápisnici.
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Na základe horeuvedeného poslanci vzali na vedomie:
- splnenie všetkých podmienok pre schválenie záverečného účtu obce, a to:
- zverejnenie záverečného účtu zákonom stanoveným spôsobom a stanovenej
lehote,
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce Klenovec k Návrhu Záverečného účtu
obce Klenovec za rok 2016.
PhDr.Pohorelská – výsledky dobrého hospodárenia sa môžu zasa použiť na
rozvoj obce.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzni esli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie:
- Záverečného úč tu obce Klenovec za rok 2016, ktorý je v súlade s § 11
ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
- celoročného hospodárenia b ez výhrad podľa § 16 ods. 10 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- použitie prebytku hospodárenia vo výške 84 148,76 EUR na tvorbu
rezervného fondu ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 397/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9. Prerokovanie návrhu VZN obce Klenovec č. 1/2017 - Prevádzkový
poriadok pohrebiska a Domu s mútku Klenovec (www.klenovec.sk ).
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že potreby aktualizácie VZN vypl ynuli zo
života,

po

kontrole

uskutočnen ej

hlavnou

kontrolórkou

i

na

základe

pripomienok od vedenia obce a občanov.
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Mgr. Michal Píš – predložil poslancom návrh na prerokovanie

VZN obce

Klenovec č. 1/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
Klenovec, ktorý bol zverejnený na web stránke obce ( www.klenovec.sk)
v zákonom stanovenej lehote ,
-

pričom hlavné zmeny sa t ýkajú cenníka poskytovaných služieb, o ktorých
informoval poslancov ,

-

predložil problém ohľadom platenia za lavičk y v cintoríne, či sa bude
platiť jednorázovým poplatkom, resp. nájomn ým za miesto,

-

informoval, že nájomné zmluvy na hrobové miesta sa podpisujú na dobu
neurčitú,

Mgr.

Kaštanová

–

informovala

poslancov

o pripomienkach

a nárokoch

občanov v cintoríne,
-

obec

je

povinná

udržiavať

verejné

priestranstvá

v

cintoríne,

čo

zabezpečujeme pracovníkmi na VPP, al e o bezprostredné okolie hrobov
sa má postarať nájomca hrobu,
-

máme uzavret ých 850 nájomných zmlúv na hrobové miesta,

-

informovala

o platbách

v dome

smútku

a o špecifických

situáciách

v ňom,
-

nemôžeme chcieť, aby niekto p latil za dom smútku 67 €, ak ho využ íva
len 3 hod.

-

vyjadrila nesúhlas so zvýšením nájomného zo 7 na 15 € za hrobové
miesto na 10 rokov a navrhla zvýšenie na 10 €,

-

konštatovala, že nakoľko máme cintorín v kopci, naši starší občania sú
zvyknutí si oddýchnuť na lavičkách pri hroboch,

-

vyjadrila názor na ponechanie poplatku 7 € za vstup motorového vozidla
do cintorína,

-

a navrhla zrušenie bodu 4 v návrhu VZN,

Čajko – navrhol vyšpecifikovať presne jedno hrobové miesto, ale mnohí majú
a zaplatia si 1 miesto, ale zaberajú aj 3 miesta a za tie nadštan dardné metre
nech si rodina priplatí,
-

treba vyšpecifikovať platbu aj za urnové miesto a miesta zaberajú aj
lavičky, ktoré sú nadštandardom a miesto pod nimi už nik dy nebude
hrobové miesto a lavičky sú mnohokrát posunuté až do cest y,
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-

cintorín je zmapovaný a predsa z cintorína nemôžeme urobiť oddychovú
zónu,

-

treba upraviť ceny, veď koľko rokov sa už nezvyšovali poplatky, ale toto
je na diskusiu,

-

treba zaviesť určit ý systém a stanoviť limit y nadštandardu,

Bálint – mal pripomienku, či to nebude neseriózne voči novým nájomcom, že
budú teraz musieť viac platiť za hrobové miesto a ešte aj za lavičku a ostatní
doteraz neplatili?
PhDr. Zamborová – vždy je určité prechodné obdobie.
Mgr. Píš - takže budeme lavičky musieť riešiť formou nadštandardu,
-

pripomienkoval poplatky za použitie domu smútku a použitie chladničky,

Parobeková – treba vyšpecifikovať nadštandardné hrobové miesto.
Mgr. Kaštanová – navrhla vyšpecifikovať aj otvorenie cintorína počas roka
a informovala poslancov o dopracovaní pripomienok do návrhu VZN, ktorý
bude predložený na budúcom zasadnutí na schválenie a súčasne vyzvala
poslancov na jeho prípadné ďalšie doplnenie.
Po prediskutovaní uvedenej problematiky bol poslancami predbežne dohodnut ý
poplatok 10 € na 10 rokov za nájom hrobového miesta a vyšpecifikovaný pojem
nadštandardného hrobového miesta spolu s osadením lavičky.
Po prerokovaní uvedeného bodu programu Obecné zastupiteľstvo v Klenovci
zobralo na vedomie pripomienky poslancov a starostky obce Klenovec k
prerokovávanému návrhu VZN t,j, k Prevádzkovému poriadku pohrebiska a
Domu smútku Klenovec a k uvedenému bodu programu prijali poslanci
uznesenie č. 398/2017 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Mgr. Dalibor Ďuriš
a zástupca firm y Br antner pán Törköl y.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa vzdialila poslankyňa Ing. Edita
Bartová.
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10. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou obce
k 30.4.2017.
Parobeková
o výsledkoch

–

hlavná
kontrol

kontrolórka

obce

vykonaných

predložila
hlavnou

pos lancom

Správu

kontrolórkou

obce

k 30.4.2017.
Správu

o výsledkoch

kontrol

vykonaných

hlavnou

kontrolórkou

obce

k 30.4.2017 vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu prijali
poslanci uznesenie č. 399/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

11.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Klenovec
na 2. polrok 2017 (www.klenovec.sk ).
Parobeková – hlavná kontrolórka obce predložila po slancom Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk y obce Klenovec na 2. polrok 2017, ktorý
bol zverejnený aj na web stránke obce (www.klenovec.sk ) v zákonom stanovenej

lehote.
Mgr. Kaštanová a hlavná kontrolórka vyzvali poslancov na doplnenie návrhu
plánu práce, ale n akoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne
pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Klenovec na 2. polrok 2017 ?
7

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

p ríto mn í

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 400/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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12. Správa o činnosti Obecnej polície Klenovec v roku 2016
Vladimír Dovala -

náčelník obecnej polície predložil poslancom Správu

o činnosti Obecnej polície Klenovec v roku 2016, ktorá bola zverejnená na web
stránke obce, a tak sa poslanci mohli už dopredu so sp rávou oboznámiť.
Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Parobeková – správa sa bude brať na vedomie, ale aj tak mám pripomienky
k správe, ktorú treba dopracovať, nakoľko je v nej použité číslo VZN, ktoré nie
je už aktuálne,
-

mám pripomienky k fondu pracovného času,

-

Pavel Farkaš mal v roku 2016 odpracovaných len 76 dní a 1207 hodín na
PN,

-

došlo k zmene o preradení pána Farkaša na nezáťažovú pozíciu,

-

22.9.2016 dvojsmenná prevádzka bola zmenená na jednosmennú,

Mgr. Kaštanová – aj mňa zaujala posledná veta o tlaku na nepretržitú
prevádzku, pretože to sa nezakladá na pravde, skôr j e potrebné zvýšiť kvalitu
práce, lebo ani ja ani poslanci na vás netlačíme.
PhDr. Pohorelská – mala dotaz na tak málo vybrat ých pokút – 70 € za cel ý rok
čo je žalostne málo, keď je toľko porušení zákona,
Dovala – konštatoval, že priestupcovia nie sú ochotní zaplatiť pokut y, nakoľko
sú nezamestnaní, bezdomovci a pod. i keď je možnosť vypísať blok na
nezaplatenie pokut y na mieste,
Parobeková – bloky boli vypísané a nemali náležitosti rozhodnutia,
PhDr. Pohorelská – mala dotaz, akým spôsobom chceme riešiť problém y , keď
nie sú priestupcovia postihovaní,
-

občania sa sťažujú na prácu obecnej polície a mnohí tlačia na jej
zrušenie,

-

treba sa zamerať na kvalitu práce obe cných policajtov,

-

nejde len o pokut y, ale o celkovú kvalitu práce a rešpekt medzi občanmi,

PhDr. Zamborová – treba pouvažovať pani hlavná kontrolórka aj o vymáhaní
nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti a za poplatok za psa, čo je cca 20 tis. €,
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Parobeková – informovala poslancov o vymáhaní poplatkov pracovníkmi
obecného úradu a zmeny v daňových povinnostiach

by si mali občani a

nahlasovať písomne,
-

občanov irituje aj spôsob doručenia nedoplatkov členmi obecnej polície,
pričom sme len šetrili na poštovnom, pret ože jedna doručenka nás stojí
1,95 €,

Mgr. Zvarová – ľudia mi volajú, že odhlásili psy a prišli im výzvy na
zaplatenie poplatku za psa,
-

a je pravda, že mnohí psíčkari sa nechovajú tak, ako by sa mali.

Mgr. Kaštanová – vysvetlila poslancom spôsob prechodu výberu dane
z nehnuteľností

a poplatku

za

psa

novým

systémom,

pričom

zostal

v prevádzkyschopnom stave aj starý program,
-

poplatok 7 € za psa nie je taký veľký, a m y sme im žiadne penále
nevyrúbili,

-

takže sme odpovedali
z nehnuteľnosti

aj

pani poslankyni, že nedoplatky za d aň

a poplatky za

psov

pracovníci

obce

vymáhajú

od

občanov,
Štefánik – je povinnosťou majiteľa psa nahlásiť nové skutočnosti o hľadom
platenia poplatku za psy,
-

občania zo zákona majú platiť poplatky za psa, to si nevym yslela obec,

-

členovia ob ecnej polície ste povinní odvádzať blokové pokut y vždy na
začiatku

mesiaca,

nedodržanie

bude

klasifikované

ako

porušenie

pracovnej disciplíny.
Bálint – mnohí občania majú pripomienky, platia za psa, ktorý ani nevyjde
z dvora a požadujú, aby obec vytvorila podmienky na psie exkrement y.
Správu o činnosti Obecnej polície Klenovec v roku 2016 s pripomienkami
poslancov obecného zastupiteľstva, starostky obce a hlavnej kontrolórky obce
vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu prijali uznesenie č.
401/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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13. Rôzne
Biologicky rozložiteľn ý odpad – informácia zástupcu firmy Brantners.r.o.
Törköly – zástupca firm y Brantner predložil poslancom informáciu ohľadom
biologicky rozložiteľného odpadu,
-

samosprávy nemajú dostatok finančných prostriedkov na likvidáciu
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,

-

konštatoval, že v obci Klenovec sa separuje asi vo výške 14 %, pričom
priemer SR je asi 8,9% a firma spolupracuje v obcou Klenovec asi 10
rokov,

-

v obci sa separuje sklo, plast y, papier, kovové obal y, za ktoré obec
neplatí,

-

od 1.5. sa musia separovať podľa zákona viacvrstvové kombinované
materiál y na báze lepenky obal y, tzv . tetrapack ktoré sa t.č. dávajú do
plastov t.j. do žlt ých nádob sa dávajú aj plechovky,

-

od 1.1.2017 obce musia separovať biologicky rozložiteľný odpad v 3
skupinách – zeleň, kuchynský, reštauračný odpad a prepálené oleje
a tuky,

-

podľa EÚ do r.2020 musí SR znížiť množstvo komunálneho odpadu na ½,
čo je v podstate nereálne,

-

obec je povinná separovať hlavne zeleň kompostérom, resp. zbernou
nádobou, pod hrozbou pokut y,

-

musí byť dosiahnutá miera separácie,

-

my ako firma navrhujeme vám ísť do zberných nádob, ktoré s ú
výhodnejšie, pretože tam sa môžu dávať zvyšky zo zeleniny, ovocia,
izbové kvet y, seno, slam y, vetvičky zo stromov, popol z dreva,

-

nádoby sa berú do kompostárni, ktorá je vo Veľkých Dravciach a tam sa
BRO zhodnocuje,

-

pokiaľ vyseparujete potrebné množstvo odpadu od druhého roku budete
na nule, zber komunálu je drahší ako zber zelen e, pretože ubudne
komunálneho odpadu,

-

vývoz BRO sa bude robiť len od jari do jesene,
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-

informoval o letáku, ktorý usmerňuje občanov pri separácii BRO,

-

občan, ktorý odmietne zbernú nádobu, by mal dať čestné vyhlásenie
o tom, že kompostuje,

-

kuchynský odpad sa môže riešiť uzatváracím vedierkom, ktoré sa vyleje
do suda, ktorý bude na zbernom aute,

-

BRO sa nemôže dávať do plastových vriec, len do zberných nádob,

-

informoval aj o zbere pneumatík,

-

konštatoval, že vedeniu obce odovzdal aj cenovú ponuku.

Ing. Trnavský – informoval o cenách t.j. za 120 l nádobu je nájom

0,40 €,

vývoz je 0,40 € a za 240 l nájom 0,60 €, vývoz je 0,60 € a uloženie je 12 € za
tonu.
Mgr. Kaštanová – máme zákonnú povinnosť a od 1.7.2017 by sme mohli
uzavrieť zmluvu.
Čajko – konštatoval, že ak sa bude vyvážať raz za 2 t ýždne, bude BRO cítiť.
Informáciu zástupcu firm y Brantner s.r.o. vzali poslanci na vedomie a poslanci
prijali uznesenie č. 402/2017 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Projekt s názvom „Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec“
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o alternatívach ohľadom domáceho
kompostovania, pre nás by bolo asi výhodnejšie ísť formou nájomného
zberných nádob, m y by sme im za ne platili,
-

na kompostéry nám projekt neprešiel,

-

ja som za 240 l zberné nádoby,

-

na Sídlisku by sa dávali zberné nádoby, ktoré by sa uzam ykali,

-

mala dotaz na poslancov, či máme záujem ísť do toho s firmou Brantner,

Ing. Trnavský - firma Brantner chce náj omnú zmluvu podpísať na 5 rokov
a po tomto období nádoby budú našim majetkom,
-

znovu informoval o cenovej ponuke firmy Br antner,

-

neočakávam veľký záujem o zberné nádoby od občanov,

-

radšej

by

sme

objednali

asi

300 –400

ks

a potom

by

sa

ďalšie

doobjednali,
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-

občanov sme zatiaľ neinformovali, treba urobiť prieskum medzi občanmi,
či bude záujem pr ostredníctvom Klenovských novín a pod.

Mgr. Píš – informoval o zámere na predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na realizáciu projektu s názvom „Podpora domáceho kompostovania
v obci Klenovec“ v rámci Operačného programu Kva lita životného prostredia,
kód výzvy OPKZP -PO1-SC111-2017-23, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným Programom rozvoja obce a platným Územným plánom obce;
povinné

-

spolufinancovanie

projektu,

oprávnených výdavkov, tzn. vo výške

t.j.

min.

5%

z celkových

4 411,19 EUR, čo je 5% z celkových

oprávnených výdavkov, ktoré sú 88 223,70 EUR; s t ým, že by sme zabezpečili
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich
rozdiel

medzi celkovými

výdavkami

projektu

a celkovými

oprávnenými

výdavkami ,
-

žiadosti sa do 1.kola podávaj ú do 14.7.

-

týmt o by sme mali vyr iešený aj kuchynský odpad z domácnosti,

Čajko – zberné nádoby treba dať na verejné priestranstvá , kde je najviac BRO,
na Sídlisko a pod .
-

treba brať do úvahy aj ceny za prenájom a odvoz BRO,

Štefánik – informoval, že na tržnici je zberná nádoba na prepálený jedl ý olej.
Po prerokovaní uvedenému návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky,
a tak dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie a predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Podpora
domáceho kompostovania v obci Klenovec“ tak ako ho
predložil Mgr. Píš s povinným spolufinancovan ím projektu,
t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, tzn. vo výške
4 411,19 EUR, čo je 5% z celkových oprávnených výdavkov,
ktoré sú 88 223,70 EUR a zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami ?
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p ríto mn í

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K prejednávanému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 403/2017 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Uzavretie

zmluvy

s firmou

Brantner

na

zber

a odvoz

biologicky

rozložiteľného odpadu a na uzavretie nájomnej zmluvy na zberné nádoby
120 l v počte do 150 ks a 240 l do 150 ks.
Mgr. Kaštanová – predložila poslancom návrh na u zavretie zmluvy s firmou
Brantner na zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a na uzavretie
nájomnej zmluvy na zberné nádoby 120 l v počte do 150 ks a 240 l do 150 ks.
Po prerokovaní uvedeného návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za uzavretie zmluvy s firmou Brantner na zber a odvoz
biologicky rozložiteľného odpadu a na uzavretie nájomnej
zmluvy na zberné nádoby 120 l v počte do 150 ks a 240 l do
150 ks ?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K prerokovávanému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 404/2017 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa vzdialila poslankyňa Mgr. Stanislava
Zvarová.
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Rokovanie

obecného

zastup iteľstva

prišli

pozdraviť

členovia

FS

Vepor

a pozvať poslancov na 39. ročník GMFS Klenovskú rontouku.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúpaliska.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že je potrebné vypracovanie projektovej
dokumentácie

na

rekonštrukciu

kúpaliska

a tak

podala

návrh

na

jej

vypracovanie,
-

pretože, či už príde nejaká výzva, alebo nie, rekonštrukciu kúpaliska
budeme musieť urobiť, možno aj z vlastných zdrojov a projektovú
dokumentáciu potrebujeme,

-

kúpalisko sa vypustí a vyčistí a na jeseň sa znovu napustí,

Bálint – mal dotaz, kde sú nerezové rebríky z kúpaliska.
Po prerokovaní uvedeného návrhu

a na základe skutočnosti, že poslanci

nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie vypracovania projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu kúpaliska?
p ríto mn í

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 405/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Predlženie nájomnej zmluvy o nájme KDS č. T 25015042013 zo dňa 10. 7.
2013 medzi spoločnosťou VARES s.r.o. Chalúpkova 25, Banská Bystrica
a obcou Klenovec do 31. 12. 2017
Mgr. Kaštanová – informovala o problémoch s káblovkou, nakoľko sme si
mysleli, že tento problém nebude až také ťažké vyriešiť,
-

máme 3 firm y, ktoré prejavili záujem o prenájom – Maslen, Slovanet
a Antik,

-

dali sme výpoveď Varesu a navrhujeme teraz predĺžiť nájomnú zmluvu
o nájme KDS č. T 25015042013 zo dňa 10. 7. 2013 medzi spoločnosťou
VARES s.r.o. Chalúpkova 25, Banská Bystrica a obcou Klenovec do 31.
12. 2017, nakoľko ďalší záujemca si bude musieť uzavrieť zmluvy na
vysielacie práva a ďalšia vec je, že rozvod je náš a abonenti sú pod
Varesom, aby sa nestalo to, že káblovku dáme niekomu do prenájmu
a Vares dá abonentov inému,

-

aby občania neboli vypnutí od káblovky,

-

musíme tento problém vyriešiť do 31.12.2017,

-

možno

tento

problém

bude

treba

riešiť

s právnikmi,

pretože

ide

o majetok obce, aby sme nepochybili,
-

len prechod pre občanov, aby bol čo najprijateľnejší,

-

každý záujemca nám niečo nasľuboval a potom sa nič neuskutočnilo,

Čajko – pozeral som zmluvu a ja som podpisoval zmluvu o zriadení
prípojky s obcou nie s Varesom, s nimi mám zmluvu, že nám bude
poskytovať služby, toto je pre právnikov,
-

Vares na začiatku nefiguroval,

-

zmluva s Varesom nikdy nebola zrušená a m y im platíme,

-

aj teraz sa podpisujú zmluvy s obcou, ja som v zmluvnom vzť ahu
s obcou, nie s Varesom, nás Vares nevlastní,

-

obec investuje do káblovky, aj zriaďuje prípojku obce,

-

Vares mal v prenájme rozvod od obci,

-

stanovme

pre

poskytovateľov

určité

podmienky,

pretože

my

porovnávame neporovnateľné, m y si určujme podmienky,
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-

štartovacia čiara pre všetkých nech je rovnaká,

-

sľúbili aj garanciu rýchlosti internetu,

-

všetko treba zmluvne ošetriť,

Mgr. Píš – Vares chce odpredať zmluvu na poskytovanie služieb,
Bálint – hmotný majetok je obecný,
-

videl som auto Antiku ako si počítali stĺp y,

-

Antik sa vyjadril, že set top box bude jeden za 1 € a druhý za 50 €.

Mgr. Kaštanová – chceme to najlepšie pre obec a aby to všetko fungoval o,
pretože signál je nekvalitný,
-

vždy som chcela, aby v obci bol optický kábel, zachovaná stará káblovka
programov á ponuka a cena a kvalitný internet,

-

je ťažké rozhodnutie sa, pretože rozhodujeme za všetkých občanov,

-

my musíme vedieť, čo vlastne chceme,

-

vaše pripomienky, všetko, čo je pre vás prioritné by ste nám mali poslať
čím najskôr do konca 7/2017, aby sme vedeli ich zosumarizovať,

Štefánik – keď niekto povie, že sem dotiahne optiku,
-

vysvetlil fungovanie káblovky prostredníctvom Antiku,

-

sme za to, aby bola stará káblovka zachovaná,

-

sľúbili, že české program y budú,

-

káblová rada sa vyjadrila, že aj cenovo sú prijat eľní,

Ing. Trnavský – už o necel ý mesiac by mala skončiť zmluva s Varesom, mali
by sme zrušiť výpoveď a predĺžiť ju do konca roka,
-

do konca 9/2017 by sme mali byť rozhodnutí pre niektorého záujemcu,
aby on mal 3 mesiac na to, aby si vyriešil vysielacie práva,

-

ja by som dal do podmienok, aby do 5 € bolo zabezpečených 20
programov na neobmedzený počet televízorov,

-

ďalšia podmienka môže byť aj optický kábel,

Bálint – v 9/2017 by sme mali mať jasno ohľadom káblovky,
-

pre mnohých občanov je pri káblovke podstatn á cena,

Čajko – len si stanovme podmienky,
-

nech je zabezpečený základný balík,

Mgr. Kaštanová – dala návrh na zrušenie uznesenia č.346/2017 t.j. výpoveď
Varesu.
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Po prerokovaní uvedeného návrhu a na

základe skutočnosti, že poslanci

nevzniesli žiadne prip omienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zrušenie uznesenia č. 346/ 2017 zo dňa 16. 2. 2017?

p ríto mn í

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 406/2017 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – predložila návrh na predĺženie nájomnej zmluvy o nájme
KDS medzi spoločnosťou VARES s.r.o a obcou Klenovec do 31. 12. 2017 .
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za predĺženie nájomn ej zmluvy o nájme KDS č. T
25015042013 zo dňa 10. 7. 2013 medzi spoločnosťou VARES
s.r.o. Chalúpkova 25, Banská Bystrica a obcou Klenovec do
31. 12. 2017 ?

p ríto mn í

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu pro gramu prijali poslanci uznesenie č. 407/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Informácia od pani Vojtkovej ohľadom rodinného domu vedľa predajne
Júreho
Mgr. Kaštanová – informovala ohľadom stavebných úprav rodinného domu na
námestí vedľa predajne Petra Júreho na základe informácie pani Vojtkovej,
väčšinovej vlastníčky nehnuteľnosti susediacej s predajňou Petra Júreho na
námestí.

Informácia

starostky

obce

o odpovedi

Ministerstva

ŽP

SR

ohľadom

zaradenia Klenoveckých lúk do území európskeho význa mu.
Mgr. Kaštanová – podala informáciu o odpovedi Ministerstva ŽP SR ohľadom
zaradenia Klenoveckých lúk do území európskeho významu, ktorá bola dnes
doručená starostke obce,
-

koncom 5/2017 nám prišlo zaradenie Klenoveckých lúk do zoznamu
európskeho zoznam u,

-

dnes došla odpoveď na základe ktorej bolo konštatované, že sa
pripravujú

podrobnejšie

odpovede

a budú

hľadať

ďalšie

možnosti,

nakoľko vec je v riešení,
-

dnes došlo podrobné vysvetlenie k jednotlivým namietaným bodom,
s ktorými starostka obce poslancov oboznámila,

-

podľa našich zistení už v roku 2010 bol Klenovec nahlásený do zoznamu
chránených území,

-

z Ministerstva ŽP SR posielali list y vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorých
úplne otočili skutočnosť ohľadom posúdenia Klenoveckých lúk,

-

asi čakali, že prehodnot íme svoj postoj ohľadom Klenoveckých lúk,

Ing. Trnavský – informoval o tom, že

na roľníckom družstve bola

v roku

2016 uskutočnená prezentácia a v žiadnom prípade vtedy neboli označené
lokalit y ktoré neskôr boli označené ako chránen é,
-

pani Verešová na ro ľníckom družstve nebola,

Čajko – vedia, že majú m aslo na hlave a to, že nebola zverejnená mapa to nie
je dôvodom na to, aby to nerešpektovali, oni sa vyjadrili k územnému plánu,
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-

parcel y sú záväzné, keď je napísaná raz orná pôda, tak je orná pôda, keď
je TPP, tak je TPP,

Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali

uznesenie č.

408/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Poslanecký návrh JUDr. Pav la Struhára na udelenie Čestného občianstva
obce Klenovec In Memoriam JUDr. Ľubomírovi Monco ľovi.
Mgr. Kaštanová – prečítala poslanecký písomný návrh JUDr. Pavla Struhára
ktorý predložila Mgr. Stanislava Zvarová na udelenie Čestného občianstva In
Memoriam JUDr. Ľubomírovi Moncoľovi, ktorému bol a schválená Cena obce
Klenovec, uznesením 358/2017 z o dňa 15.3.2017,
– informovala poslancov , že ak sa návrh schváli bude potrebné zrušiť
uznesenia č. 358/ 2017 zo dňa 15. 3. 2017.
Po

prerokovaní

uvedeného

návrhu

nakoľko

poslanci

nevzniesli

žiadne

pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zrušenie uznesenia č. 358/ 2017 zo dňa 15. 3. 2017?

p ríto mn í

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 409/2017 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Hlasovanie: Kto je za schválenie poslaneck ého návrhu JUDr. Pavla
Struhára na udelenie Čestného občianstva In Memoriam JUDr.
Ľubomírovi Moncoľovi ?
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p ríto mn í

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 410/2017 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Návrh na rozpočtové opa trenie v zmysle § 14 ods. 2 písmena a) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
Ing. Majerová – predložila poslancom návrh

na rozpočtové opatrenie na

odstupné pre pani Janu Janšovú, zamestnankyňu materskej škol y v zm ysle § 14
ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy

-

presun

rozpočtovaných

prostriedkov

v rámci

schváleného

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:
Programová
štruktúra
12.1

8.1

Funkčná
klasifikácia
01.1.1
–
Výdavky
verejnej správy
09.1.1. Predprimárne
vzdelávanie

Ekonomická
klasifikácia
600
–
Bežné
výdavky
600
–
výdavky

Bežné

Zmena
- 2 672,01 €
+ 2 672,01 €

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu na rozpočtové opatrenie v zmysle
§ 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy - presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu ?
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p ríto mn í

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 411/2017 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 887,55 € na úhradu
zvyšnej časti faktúry za vybudovanie chodníka na ulici 1. mája.
Ing. Majerová – predložila poslancom návrh na

použitie prostriedkov

rezervného fondu vo výške 2 887,55 € na úhradu zvyšne j časti faktúry na
vybudovanie chodníka na ul. l. mája.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške
2 887,55 € na úhradu zvyšnej časti faktúry za vybudovanie
chodníka na ulici 1. mája?
P ríto mn í

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 412/2017 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Použitie prostriedkov rezervného fondu obc e vo výške 106 500 €
Mgr.

Kaštanová

–

vyzvala

poslancov

na

pripomienkovanie

využitia

prostriedkov rezervného fondu a následne im predložila návrh na použitie
prostriedkov rezervného fondu obce vo výške 106 500 € nasledovne:
1. oprava komunikácií v obci ....................................................... 10 000 €
2. oprava cest y k materskej škole doplatok..................................... 6 500 €
3. oprava strechy obecného úradu ................................................. 40 000 €
4. protipovodňové opatrenia(Klenovčok,Kamenisté,Sládkovičova) .....5 000 €
5. výstavba parkovísk ul. Sládkovičova ......................................... 20 000 €
6. výstavba chodníka ul. Obrancov mieru ....................................... 15 000 €
7. oprava strechy a prístrešku na starom kult. dome ... ................... 10 000 €
PhDr. Zamborová – pripomienkovala potok v Klenovčoku a navrhla vyzvať
občanov, aby neprekopali už asfaltovanú miestnu komunikáciu.
Mgr. Ďuriš – pripomienkoval chodník na Sídlisku.
Mgr. Kaštanová – máme požiadavku od nájomníkov na výmenu okien na
budove domu služieb a od Silvie Hanzelovej na prenajatej budove,
-

treba meniť okná na knižnici,

-

výmena horáka v kotolni na Sídlisku, aj v budove kultúrneho domu,

-

v škole treba riešiť kotolňu , tepelné čerpadlá v základnej škole.

Po prerokovaní uvedeného návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
obce vo výške 106 500 € podľa predloženého návrhu?
p ríto mn í

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 413/2017 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Informácia ohľadom Športovej haly
Mgr. Kaštanová – informovala ohľadom nedostatkov v športovej hale, ktoré sa
postupne odstraňujú:
-

krátka požiarna hadica,

-

musí sa prepočítať veľkosť ihriska pre deti,

-

na WC pre imobilných nebol vešiak,

-

neboli doklady o zhode, dokumentácie, treba doplniť,

-

kryt y na vypínačoch,

-

prerobiť treba bleskozvod,

-

zvonku osvetlenia namontovať,

-

označenie únikových ciest,

-

následnosť ističov,

-

dorábajú sa terénne úpravy,

-

väčšie technické nedostatky neboli konštatované.

Informáciu vzali poslanci na vedomie.

14. Diskusia.

Starostka obce pozva la poslancov:
-

na 39. ročník GMFS – Klenovskú rontouku a na recepciu,

-

dostali sme aj poďakovanie od plk. Bo dolló generálneho duchovného,
ktorý nás kladne ohodnotil pri zorganizovaní 0. ročníka spomienkovej
akcie Duchovne po stopách SNP , ktoré sa uskutočnilo v našej obci
v roku 2016,

-

na Memoriál Pavla Slatinskéh o,

-

v auguste na spomienkovú akciu pri príležitosti SNP,

-

v rámci realizácie Akčného plánu hľadajú pracovnú silu,

-

zriaďujú sa spoločné úradovne v Rim. Sobote a pod.

-

projekt Komunitné centrum nám prešiel.

26

15. Schválenie uznesení .
Na záver boli ešte raz predsedníčkou návrhovej komisie prečítané všetky uznesenia,
ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslanco m za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Richard Bálint
Martin Štefánik

Zapisovateľka:
Ing. Viktória Majerová

Zo záznamu zápisnicu prepísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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