Z Á P I S N I C A Č. 2
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 18. 12. 2014
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Zápisnica

číslo

2

napísaná z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 18. 12. 2014
Prítomní: 8 poslancov obecného zastupiteľstva (príloha č. 1)
Ospravedlnení: Richard Bálint, JUDr. Pavel Struhár a Mgr. Stanislava Zvarová.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla
starostka

obce,

ktorá

privítala

prítomných

Mgr. Zlata Kaštanová

a skonštatovala,

že

zasadnutie

je

uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 8 z 11 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.

Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

7.

Interpelácia poslancov.

8.

Schválenie rozpočtu obce Klenovec na rok 2015 (www.klenovec.sk)

9. Doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva.
10. Prerokovanie žiadostí občanov.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesení.
14. 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 ?
2

prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 14/2014, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
Do návrhovej a mandátovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci PhDr.
Katarína Zamborová, Ing. Edita Bartová a Mgr. Eva Brndiarová.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli žiadne
pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová a mandátová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 15/2014, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslanca Mgr. Dalibor Ďuriš a Martin
Štefánik.
Určených overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu prijali
uznesenie č. 16/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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5. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva uskutočnila
starostka obce a informovala poslancov o spôsobe ich plnenia.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva podanú
starostkou obce vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 17/2014, 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, t.j. od 4.12. kedy sa uskutočnilo
ustanovujúce zasadnutie :
-

5.12. prišiel k našim deťom Mikuláš,

-

10.12. sa uskutočnilo stretnutie starostov z obcí MAS MALOHONT,

-

12.12. bola otvorená výstava vianočných ozdôb v kultúrnom dome,

-

14.12.bol zorganizovaný vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“,

-

riešia sa problémy ohľadom dostavby Športovej haly,

-

pracujeme na projektoch ohľadom Múzea súkenníctva a gubárstva a Klenovskej
izby.

Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
podanú starostkou obce vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 18/2014, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

7. Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.
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8. Schválenie rozpočtu obce Klenovec na rok 2015.
Ing. Dovalová – predložila poslancom v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
- návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2017, ktoré
doporučila vziať na vedomie
- podrobne informovala o návrhu rozpočtu na rok 2015.
Uvedené dokumenty boli spracované komisiou finančnou a boli zverejnené na internetovej
stránke obce v zákonnej lehote.
Bežný rozpočet:
Kapitálový rozpočet:
Finančné operácie:

príjmy
výdavky
príjmy
výdavky
príjmy
výdavky

Rozpočet SPOLU
- príjmy
- výdavky

1 321 670 €
1 209 497 €
125 500 €
326 000 €
230 000 €
141 499 €
1 677 170 €
1 676 996 €

PhDr. Zamborová – pripomienkovala rozpočet nasledovne:
-

na propagáciu obce je v rozpočte vyčlenených málo financií,

-

nákladnou položkou je obecná polícia,

-

v príjmovej časti nie je začlenené Fittnes centrum,

-

jednorázové dávky pre občanov, služby občanom, opatrovateľská služba a plnenie
obce podľa zák. č.305/2000 Z.z.

-

odmena poslancov,

-

a mala dotaz ohľadom poberania odmeny zástupcom starostky.

Mgr. Kaštanová – odpovedala na dotazy poslankyne nasledovne:
-

spomínaná vyčlenená čiastka je na webové stránky,

-

obecné zastupiteľstvo sa bude zaoberať aj otázkou obecnej polície, ktorá je
dôvodom pripomienok od občanov,

-

za Fittnes centrum obec platí všetky prevádzkové náklady, t.j. elektrickú energiu
a vodu,
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-

rozvoz obedov bude predmetom riešenia v sociálno-zdravotnej komisii a následne
aj v zbore poslancov,

-

všetky žiadosti občanov sú prerokovávané v sociálnej komisii a každá žiadosť musí
byť posúdená individuálne,

-

informovala, že odmeny poslancov a zástupcu starostky je nenárokovateľná
odmena a sú stanovené v Zásadách odmeňovania,

Štefánik – informoval o internom predpise PZ SR, ktorý upravuje poberanie odmien
príslušníkov PZ,
-

konštatoval, že vo Fittnes centre sa nachádzajú stroje, za niekoľko tisíc €, ktoré
treba previesť do majetku obce.

Mgr. Brndiarová – mala dotaz, či sa nepočíta s úpravou starého kultúrneho domu, hlavne
strechy, pretože budova sa nevyužíva Občianskym združením Pomoc deťom pod vedením
Pavla Farkaša na to, na čo sa mu budova poskytla, treba to urýchlene riešiť.
-

po určitých úpravách by sa mohla budova používať aj pre ženy, ktoré chcú cvičiť,
alebo aj pre seniorské organizácie v obci, pre ktoré je malý klub dôchodcov.

Mgr. Pohorelská – bola som pri tom, keď Pavel Farkaš tu na zasadnutí poslancov
povedal, že v starom kultúrnom dome sa budú robiť rôzne školenia, ale to nie je pravda,
-

sú pripomienky od občanov, že je tam aj nebezpečenstvo požiaru, pretože tam kúri
handrami,

-

v budúcnosti budeme musieť riešiť aj obecnú políciu, pretože občania nie sú
spokojní s ich činnosťou,

-

mala dotaz ohľadom schválenej kúpy Percove domu a chátrajúceho domu na
námestí, kde sú vlastníkmi dedičia po Štefankovcoch.

Mgr. Kaštanová – spomínané OZ Pomoc deťom dostalo do prenájmu budovu starého
kultúrneho domu, pretože mali vypracovaný projekt a bola dohoda, že ak im projekt
neprejde, tak budovu vrátia obci, musia dať poslancom písomné stanovisko, či im projekt
prešiel, alebo nie,
-

ak vyjde výzva musíme pripraviť projekt na opravu strechy starého kultúrneho
domu,

-

konštatovala, že rozpočet obce je živý materiál, ktorý sa môže v priebehu roka
meniť.

Čajko – treba skontrolovať zmluvu s OZ Pomoc deťom, či plnia podmienky zmluvy.
PhDr. Zamborová – mala dotaz ohľadom zaradenia Športovej haly do rozpočtu obce
v roku 2015 .
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Mgr. Kaštanová – je v rozpočte, ale je to taká poistka, ak by sme museli brať úver,
-

našim nešťastím je, že víťazom výberového konania je nezodpovedná firma,

-

do dnešných dní preinvestovali 140 tis. €,

-

peniaze sa musia vyčerpať do konca roku 2014,

-

majiteľ stavebnej firmy urobil na stavbe stavebné zmeny, ktoré neboli v projekte
a neriešil to ani so stavebným dozorom,

-

plochy okolo haly budeme musieť upraviť.

Nakoľko k prejednávanému bodu programu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
už žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu rozpočtu obce Klenovec na rok 2015
predloženého predsedníčkou komisie finančnej ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci k uvedenému bodu prijali uznesenie č.19/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
9. Doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva
Mgr. Kaštanová – vyzvala predsedov komisií, aby podali návrhy na doplnenie členov do
jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva z radov občanov.
Voľbu členov komisií obecného zastupiteľstva z radov občanov riadila mandátová
komisia.
Ing. Dovalová - navrhla za členov do komisie finančnej a správy obecného majetku
z radov občanov:
Ľubicu Husmanovú, Klenovec 218
Mariannu Trnavskú, Klenovec 109
Luciu Parobekovú, Klenovec 55
Radoslavu Parobekovú, Klenovec 138
S navrhnutými členmi vyjadrili súhlas všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
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Čajko – navrhol za členov komisie stavebnej, územného plánovania a regionálneho
rozvoja nasledovných občanov:
Ing. Pavla Hrivnáka, Klenovec 739
Ing. Tomáša Figuliho, Klenovec 966
S navrhnutými členmi vyjadrili súhlas všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Mgr. Brndiarová - za členov z radov občanov do komisie na ochranu verejného poriadku
a životného prostredia navrhla :
Ing. Petra Kiráľa, Klenovec 607
Jána Vránskeho, Klenovec 13
Vladimíra Kováčika, Klenovec 759
Igora Černáka, Klenovec 106
Jána Chudíca,Klenovec 508
Miroslava Lásku,Klenovec 627
S navrhnutými členmi vyjadrili súhlas všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Mgr. Pohorelská - za členov komisie školstva, mládeže, kultúry a športu

navrhla

občanov:
Miladu Kochanovú, Klenovec 787
Elenu Mináčovú, Klenovec 357
Ing. Editu Moncoľovú, Klenovec 762
Jána Sihelského, Klenovec 219
Mareka Medveďa, Klenovec 134
S navrhnutými členmi vyjadrili súhlas všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Ing. Bartová – z radov občanov navrhla za členov sociálno-zdravotnej komisie :
MUDr. Jána Šoltésa, Hnúšťa
Mgr. Silviu Chudicovú, Klenovec 508
Mgr. Ľubomíru Vančíkovú, Klenovec 29
Vieru Mináčovú, Klenovec 398
Júliusa Oláha, Klenovec 912
S navrhnutými členmi vyjadrili súhlas všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
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Nakoľko s navrhnutými členmi vyjadrili súhlas všetci poslanci obecného zastupiteľstva
a k uvedeným návrhom neboli vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce na návrh
poslancov za návrhy doplnenia komisií hlasovať vcelku .
Hlasovanie : Kto je za schválenie členov z radov občanov do jednotlivých komisií
podľa návrhov predsedov komisií ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci k uvedenému bodu prijali uznesenie č. 20/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

10. Prerokovanie žiadostí občanov
Žiadosť Základnej školy Vladimíra Mináča v Klenovci o poskytnutie finančných
prostriedkov na preklenutie časového nesúladu v rámci projektu MRK.

Mgr. Kaštanová – predložila poslancom na schválenie žiadosť Základnej školy Vladimíra
Mináča v Klenovci o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1 428 € na preklenutie
časového nesúladu v rámci projektu MRK a súčasne konštatovala, že takúto žiadosť sme už aj
v minulosti základnej škole schvaľovali.
Po prerokovaní k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli žiadne
pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosť Základnej školy Vladimíra Mináča v Klenovci
o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1 428 € na preklenutie
časového nesúladu v rámci projektu MRK.
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prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci k uvedenému bodu prijali uznesenie č. 21/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Žiadosť DDaDSS Klenovec na poskytnutie finančného vianočného príspevku vo
výške 50 € na nákup potravín pre klientov Útulku v Klenovci.

Mgr. Kaštanová – predložila poslancom na schválenie žiadosť DDaDSS Klenovec na
poskytnutie finančného vianočného príspevku vo výške 50 € na nákup potravín pre
klientov Útulku v Klenovci s tým, že poskytnutý príspevok bude vyúčtovaný do
31.12.2014.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti DDaDSS Klenovec na poskytnutie
finančného vianočného príspevku vo výške 50 € na nákup potravín pre
klientov Útulku v Klenovci s tým, že poskytnutý príspevok bude
vyúčtovaný do 31. 12. 2014 ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci k uvedenému bodu prijali uznesenie č. 22/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Žiadosť FK TJ Družstevník Klenovec na poskytnutie finančného príspevku vo výške
100 € na usporiadanie 4. ročníka Vianočného futbalového turnaja
Mgr. Kaštanová – informovala o žiadosti FK TJ Družstevník Klenovec na poskytnutie
finančného príspevku vo výške 100 € na usporiadanie 4. ročníka Vianočného futbalového
turnaja s tým, že poskytnutý príspevok bude vyúčtovaný so 31.12.2014.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky a starostka
obce dala hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti FK TJ Družstevník Klenovec na poskytnutie
finančného príspevku vo výške 100 € na usporiadanie 4. ročníka
Vianočného futbalového turnaja, s tým že poskytnutý príspevok bude
vyúčtovaný do 31. 12. 2014 ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci k uvedenému bodu prijali uznesenie č. 23/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Ing. Mario Trnavský s manž. Katarína, bytom Klenovec - žiadosť o odpredaj
pozemku
Mgr.Kaštanová – informovala o žiadosti Ing. Maria Trnavského a manž. Kataríny, bytom
Klenovec o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce parc. registra CKN 8841/2 o výmere 422
m2 za cenu určenú znaleckým posudkom, podľa zdôvodneného osobitného zreteľa, ktorým je
majetkoprávne vysporiadanie jestvujúceho stavu, ktorým je pozemok zastavený stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa a obmedzený prístup na parcelu vzhľadom na umiestnenie
hydrofórovej stanice.
Zámer predaja bude zverejnený obvyklým spôsobom po dobu min. 15 dní.
Parcela je uznesením obecného zastupiteľstva číslo 532/2014 zo dňa 25. 9. 2014 určená na
výstavbu rodinného domu.
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Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky a starostka obce
dala hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť vo vlastníctve obce
parcely registra CKN 8841/2 o výmere 422m2 vedenej na LV-1238 ako
zastavané plochy a nádvoria v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa pre Ing.
Maria Trnavského s manželkou Katarínou za cenu určenú znaleckým
posudkom?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci k uvedenému bodu prijali uznesenie č. 24/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

MEDIAPRESS Lučenec – žiadosť o prenájom pozemku

Mgr. Kaštanová – informovala o žiadosti o prenájom pozemku pod novinovým stánkom
pre MEDIAPRESS Lučenec .
Pri prerokovávaní uvedenej žiadosti poslanci navrhli prenájom pozemku na dobu neurčitú
s 3 mesačnou výpovednou lehotou.
Nakoľko poslanci k uvedenej žiadosti nevzniesli už žiadne pripomienky, dala starostka
obce dala hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti firmy MEDIAPRESS Lučenec na prenájom
pozemku pod novinovým stánkom na dobo neurčitú s výpovednou
lehotou 3 mesiace?
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prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci k uvedenému bodu prijali uznesenie č. 25/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
11. Rôzne

Protest prokurátora k VZN obce Klenovec č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok na území obce Klenovec

Mgr. Kaštanová -

informovala o proteste

prokurátora k VZN obce Klenovec č. 1/2014

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Klenovec, pričom
je potrebné zrušiť článku VI. VZN, ktorý je v kompetencii okresného úradu a nie obce.
Po prerokovaní uvedeného protestu prokurátora poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky a
starostka obce dala hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za zrušenie článku článok VI. VZN obce Klenovec č. 1 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území
obce Klenovec ?

prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0
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Na základe hlasovania poslanci k uvedenému protestu prokurátora prijali uznesenie č.
26/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

VARES Banská Bystrica informácia ohľadom prevádzkovania káblovej televízie
v obci
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov ohľadom prevádzkovania káblovej televízie
v obci firmou VARES Banská Bystrica, pričom končí zmluva z 10.7.2013,
-

je potrebné prerokovať zmluvu v káblovej rade, pričom si jednotlivé body v nej
odporujú a nie je v nej výpovedná lehota,

-

treba dostriehnuť termíny v zmluve, 60 dní pred vypršaním zmluvy musíme túto
zrušiť,

-

podľa zákona obec nemôže prevádzkovať káblovú televíziu, ale môžeme si zohnať
druhého prevádzkovateľa ako je firma VARES,

-

treba zvolať káblovú radu spolu s finančnou komisiou do budúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva a prepočítať straty a náklady na káblovku

Bobrovský -

informoval o nákladoch, ktoré má obec s káblovou televíziou,

i s infokanálom,
-

platili sme aj za podporné body (stĺpy) pre SEZ, zmluva sa musí prispôsobiť
reálnym nákladom, pretože teraz sme v strate.

Informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 27/2014, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Pozemkové úpravy v k.ú. Klenovec nariadené Pozemkovým úradom v Rim. Sobote
podľa § 2 ods. 1 písm. a) zák. č. 330/1991 Zb. v z.n.p. pod č. 56/91 zo dňa 23.10.1991
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o tom, že sme boli vyzvaní na schválenie
pozemkových úprav v k.ú. Klenovec, ktoré boli Pozemkovým úradom v Rim. Sobote
nariadené podľa § 2 ods. 1 písm. a) zák. č. 330/1991 Zb. v z.n.p. pod č. 56/91 zo dňa
23.10.1991.
Čajko – objasnil pozemkové úpravy, je to tzv. sceľovanie pozemkov, komasácia a týka sa
poľnohospodárskych pozemkov (lúk) a v na Slovensku t.č. neprebiehajú žiadne úpravy
pozemkov, takže sa nič nestane ak tieto pozemkové úpravy schválime.
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Nakoľko poslanci k uvedenej problematike nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka
obce dala hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie vykonania pozemkových úprav v k.ú. Klenovec,
ktoré boli Pozemkovým úradom v Rim. Sobote nariadené podľa § 2
ods. 1 písm. a) zák. č. 330/1991 Zb. v z.n.p. pod č. 56/91 zo dňa
23.10.1991 ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci prijali uznesenie č. 28/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici
Poslanecký návrh Mgr. Evy Brndiarovej na poskytnutie finančného príspevku vo
výške 50 € na vianočné balíčky pre ECAV farský úrad v Klenovci
Mgr. Brndiarová – konštatovala, že každý rok sa poskytuje finančný príspevok vo výške
50 € na vianočné balíčky pre deti, ktoré im ECAV farský úrad v Klenovci rozdá na
Vianoce a tak navrhla aby sa tak urobilo aj tohto roku .
Nakoľko poslanci k uvedenému návrhu nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce
dala hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie poslaneckého návrhu Mgr. Evy Brndiarovej na
poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 € na vianočné balíčky
pre ECAV farský úrad v Klenovci ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci k uvedenému návrhu prijali uznesenie č. 29/2014, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v ZŠ V. Mináča
Mgr. Koldrás – podal správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v ZŠ V.
Mináča.
Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici a je zverejnená aj na web
stránke školy.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že poklesom počtu detí v základnej a materskej škole
bude potrebné riešiť zlúčenie obidvoch škôl v obci,
-

v termíne do 3/2015 budeme musieť požiadať o vyradenie základnej školy
a materskej školy zo siete školských zariadení a príde prekleňovacie obdobie,
pričom by sa školy mohli spojiť v šk. roku 2016/2017,

-

pri spojení škôl by sa priestorovo v školách nič nemenilo,

-

spojenie škôl bude potrebné prerokovať aj v komisii školstva hneď na začiatku roka
a prosím o vaše stanovisko v termíne do 2/2015,

-

v Kokave nad Rimavicou spojenie škôl tiež nebol problém,

-

bolo nám to doporučené z Inšpektorátu práce v Banskej Bystrici i z Okresného
úradu odboru školstva v Banskej Bystrici,

-

v základnej škole je potrebné zriadenie odborných učební a škola už aj priestorovo
nie je vyhovujúca,

Mgr. Koldrás – ja sa nebránim spojeniu základnej školy s materskou školou,
hoci naša škola nie je stavaná pre materskú školu,
-

podal poslancom svoju víziu o spojení základnej školy s materskou školou,

-

t.č. máme jednu družinu prázdnu,

-

v družine mám 3 vychovávateľky a 75 detí,

-

v školskej jedálni sa varí pre 205 stravníkov,

-

bude treba za základnú školu podať projekt na zásobovanie vodou a na kanalizáciu,

Mgr. Brndiarová – strava sa zbytočne vyvára na 2 miestach.
Bobrovský – základná škola v Kokave má viac detí ako základná škola v Klenovci
a materská škola je pod základnou školou,
-

podľa normy stačí jedna kuchyňa pre základnú aj materskú školu

-

v okrese Rožňava sa strava vozí aj 18 km.

Mgr. Pohorelská – mala dotaz ohľadom legislatívy výchovy detí v predškolskom veku.
PhDr. Zamborová – upozornila na legislatívu ohľadom stravy detí v materských
a základných školách
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Štefánik – podporil zlúčenie materskej a základnej školy v obci.
Mgr. Kaštanová – dlho som sa bránila zlúčeniu materskej školy so základnou, vzhľadom
na vysokú nezamestnanosť v obci, ale sme donútení k takýmto krokom, pretože aj zo
strany kontrolných orgánov nám bola vyčítaná prezamestnanosť v materskej škole, je tam
veľa učiteliek na malý počet žiakov a z toho vyplýva aj malý počet stravníkov pre
kuchyňu, kde sú 3 pracovné sily,
-

musíme pozrieť termíny k vyradeniu obidvoch škôl zo siete tak, aby sme na
zlúčenie prešli v školskom roku 2016/2017.

Po prerokovaní uvedeného bodu poslanci vzali správu na vedomie a prijali uznesenie
číslo 30/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici

12. D i s k u s i a
Ing. Bartová – informovala poslancov o pripomienkach občanov bývajúcich na ul. Nová
štvrť a 9.mája o nevhodnom parkovaní osobnými vozidlami zamestnancov firmy Evasport
s.r.o. Klenovec ktorí svojim parkovaním úplne znemožňujú vlastníkom rodinných domov
dostať sa do svojich nehnuteľností,
-

treba požiadať zástupcov firmy Evasport, aby riešili parkovacie miesta pre svojich
zamestnancov, majú tam odkúpený rodinný dom, tak nech túto pripomienku od
občanov bývajúcich v susedstve firmy riešia.

Uvedenú pripomienku poslanci vzali na vedomie a prijali uznesenie číslo 31/2014, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o skutočnosti, že Ján Bútor má ešte nevyplatené
dlžoby (asi 6 tis. € ) voči obci a tak sme sa už aj rozprávali s jeho synom Borisom, že by
mám vyrobili nábytok ( stoly a stolička) do klubu dôchodcov, pretože je tam už starý
nábytok ,
-

išlo by o zníženie dlhu, nie o odstránenie dlhu,

-

klub dôchodcov je zrekonštruovaný a starý nábytok tam pôsobí dosť rušivo,

-

a keďže Bútorovci majú podlžnosť voči obci, mohli by tam vyrobiť nábytok, ak
s tým budete súhlasiť.

Čajko – tak by sa aspoň niečo vrátilo do obci.
Štefánik – neviem, či by takú celú sumu obci zaplatili a tak treba využiť to, že pre obec
niečo spravia,
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-

treba aby si všetci dlžníci vyrovnali dlžoby voči obci.

Nakoľko poslanci k návrhu nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce dala
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je schválenie výroby nábytku do klubu dôchodcov?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci k uvedenému návrhu prijali uznesenie č. 32/2014, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o skutočnosti, že sme v zastupiteľstve schválili
finančné vysporiadanie s firmou PURSTAV s.r.o. vo výške 20 tis. €, ale na základe
informácie od ekonómky Ing. Majerovej firma je nám dlžná 29 tis. € za nevyplatený
pozemok pod bytovkou na ul. Malinovského .
Informáciu vzali poslanci na vedomie.
-

starostka obce informovala poslancov, že dňa 23.1.2015 si pripomenieme 70. výr.
oslobodenia našej obce,

-

a pred 10 rokmi sa začali písať Klenovské noviny,

-

založili sme dobrovoľný hasičský zbor v obci a každý rok by sme mali dostať 2
tis.€ na jeho činnosť.

Mgr. Brndiarová – pripomienkovala projekt Domu súkenníctva a gubárstva z dôvodu, že
v obci sa už nenachádzajú zachovalé staré domy a zriadenie takého domu v obnovených
priestoroch nebude pôsobiť autenticky,
-

pripomienkovala skutočnosť, že občania sa nevedia dovolať na zverejnené číslo
obecnej polície,

-

v obci sa robí podpisová akcia za zrušenie Zberných surovín v obci, aby sa tam
vytvorila oddychová zóna,

-

mala dotaz, či môže byť členom obecnej polície človek, ktorý je zdravotne ťažko
postihnutý,
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PhDr. Zamborová – v Rimavskej Sobote musia mať aj zdravotné vyšetrenie,
-

poukázala na pracovnú zdravotnú službu,

-

v neposlednom rade ide aj o rešpektovanie obecnej polície občanmi.

Štefánik – informoval poslancov, že už niekoľkokrát dohováral náčelníkovi Vladimírovi
Dovalovi.
Mgr. Pohorelská – mala dotaz na akú dlhú dobu majú policajti podpísané pracovné
zmluvy a podotkla, že z organizačných dôvodov sa môže zrušiť pracovná zmluva,
-

mala dotaz, či nemusí mať policajt na výkon funkcie od lekára doporučenie,

-

podľa Zákonníka práce by mal mať doklad na výkon funkcie.

Poslanci pripomienkovali pracovnú disciplínu niektorých zamestnancov obecného úradu.
Mgr.Kaštanová – s väčšinou zamestnancov nie je problém, ale aj túto problematiku
budeme musieť tiež riešiť.
Mgr. Brndiarová – konštatovala, že mandátová komisia osvedčuje právoplatné zvolenie
občanov za členov komisií obecného zastupiteľstva.
Poslanci vzali informáciu na vedomie a prijali uznesenie číslo 33/2014, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Nakoľko viac pripomienok do diskusie zo strany poslancov nebolo, predsedníčka
návrhovej komisie ešte raz prečítala schválené uznesenia a to č. 14- 33/2014.
Na záver starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala prítomným na účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva, poďakovala za prácu v obecnom zastupiteľstve,
zaželala príjemne prežitie vianočných a novoročných sviatkov a zasadnutie ukončila.
Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Dalibor Ďuriš
Martin Štefánik

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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