Z Á P I S N I C A Č. 14
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 28. 9. 2016
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Z á p i s n i c a

č í s l o

14

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 28. 9. 2016
Prítomní: 10 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
JUDr. Pavel Struhár, ospravedlnený a poslanci Mgr. Ďuriš a PhDr.
Zamborová sa dostavili v priebehu zasadnutia.
Zasadnutie obecného zastupiteľ stva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala prítomných a konštatovala, že sú
prítomní 8 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
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. Riešenie rekonštrukcie verejného osvetlenia.
9. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o podmienkach
chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce Klenovec
(www.klenovec.sk).
Predkladá: Martin Štefánik
10. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Klenovec k 30.6.2016.
Predkladá : Ing. Viktória Majerová
11. Prerokovanie návrhu na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu.
Predkladá : Ing. Viktória Majerová
12. Správa o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce k 31.7.2016.
Predkladá : hlavná kontrolórka obce Lucia Parobeková
13. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Mário Trnavský
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Schválenie uznesení.
17. Záver.
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Starostka obce vyzvala poslancov na pripomi enkovanie 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 ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 298/2016, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci : Ing. Edita
Bartová, Ing. Štefánia Dovalová a Mgr. Stanislava Zvarová .
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

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 299/2016, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za

overovateľov

zápisnice

starostka

obce

určila

poslanc ov

Mgr.

Evu

Brndiarovú a Martina Štefánika.
Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bod u

programu prijali uznesenie č. 300/2016, 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.
292/2016- odkúpenie pozemku od COOP Jednot y, je zavkladované na katastri,
293/2016- žiadosť na uskutočnenie diskoték fi Fantastic,
294/2016 – schválenie Komunitného plánu,
295/2016- schválené Zásad y hospodárenia s majetkom obce,
296/2016 – schválenie úveru, uskutočňuje sa výberové konanie na výmenu
okien v materskej škole cez elektronické obstarávanie,
297/2016- prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska bol zverejnený na
web stránke obce.
Kontrolu uznes ení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 301/2016, 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 zastup iteľstva, ktorá bola
zameraná na nasledovné aktivit y :
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-3.8.sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľom Stredoslovenských vodární Banská
a riaditeľom

Bystrica

Stredoslovenských

vodární

pobočka

Rim.

Sobota

s vedením obce a zástupcami bytoviek ohľadom zakalenej vody, ktorá je už
dlhodobým problémom na Sídlisku, ul. l. mája a v Pasiečke,
-4.8. Slovensk ý červen ý kríž vydal občanom našej obce potravinovú pomoc,
-8.8. sa uskutočnilo pracovné stretnutie s projektantom ohľadom opravy
starého kultúrneho domu , kde bolo konštatované, že nemôžeme prerobiť tento
objekt na komunitné centrum, pretože je veľmi veľký a spadáme do 3 skupiny,
-11.8. obec od Zber ných surovín, ktoré ukončili svoju činnosť v obci prevzala
pozemok pod výkupňou,
sa

-12.8.

uskutočnilo

stretnutie

s manažérkou

projektov

ohľadom

biologického odpadu v obci,
-17.8. bola zrealizovaná montáž plošiny pre imobilných do lekárne,
-22.8. sa v Jesenskom uskutočnilo zasadnutie Rady ZMOGaM -u,
-27.8. sme si pri príležitosti 72. výročia SNP pripomenuli toto výročie pod
názvom „ V zrkadle času“ a to spoločne s motorkárskym zväzom SR „Noční
vlci“ na ktorom vystúpili aj „Donskí kozáci“,
-30.8. JUDr. Ján Šoltés odovzdal priestory ambulancie MUDr. Jána Šoltésa,
-5.9. bol na školách v obci zahájený školský rok 2016 -17,
-5.9. starostka obce sa zúčastnila pracovného stretnutia vo Zvolene ohľadom
pripravovaných projektov,
-9.9. sa uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ s MŠ Vl. Mináča
v Klenovci

Mgr.

Františkom

Koldrásom

a Oľgou

Kaľavskou,

ohľadom

zabezpečenia nového školského roku,
-9.9.

sa

na

základe

požiadaviek

občanov

na

Ul.

Malinovského,

SNP

a Sládkovičovej uskutočnila deratizácia,
-12.9. sa na Úrad e práce soc. vecí a rodiny v Rim. Sobote uskutočnilo
pracovné stretnutie,
-12.9.

sa

ohľadom

športovej

hal y

uskutočnilo

pracovné

stretnutie

s právnikom,
-19.9. v Rimavskej Sobote zasadala Rada ZMOGaM -u,
-19.9. sa v Hnúšti uskutočnilo pracovné stretnutie s primátorom Hnúšte
a riaditeľom TS Mesta Hnúšťa ohľadom komunálneho odpadu, pričom budeme
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musieť urobiť verejné obstarávanie, aby sme neporušili zákon, nakoľko
zvýšili ceny bez nášho súhlasu,
- 27.9. sa v Rimavskej Sobote uskutočnili oslavy 25. výročia ZMOGa M-u
za účasti niektorých poslancov a riaditeľa škol y.
Okrem t ýchto aktivít sa pracuje na :
- preberacom konaní športovej hal y, ktoré zatiaľ nie je ukončené,
- ihrisku na Sídlisku, ktoré ešte nie je ukončené, treba ešte vyplniť nivelačné
drážky tmelom a osadiť mantinel y,
- oddychovej zóne, pričom sa podľa požiadaviek podal drevený domček,
hracie plochy sú už pripravené,
- robí sa chodník na ul. SNP a na ul. 9.mája,
- pripravuje sa asfaltovanie ul ice Malinovského a Partizánskej,
- ukončujú sa 4 spevnené ploc hy na ul. SNP pri bytovkách a l plocha na ul.
Malinovského,
- robí sa verejné obstarávanie na výmenu okien v materskej škole,
- pripravuje sa verejné obstarávanie na vývoz komunálneho odpadu, TS
Hnúšťa nám odvážajú TKO, kde sa môžu aj oni prihlásiť, podľa starej zmluvy
nemôžeme robiť dodatky a zvýšili nám poplatky,
- na 19.10. sa pripravuje Mesiac úct y k starším,
- máme priestory na prenájom v zdravotnom stredisku a v požiarnej zbrojnici.
Na zasadnutie zastupiteľstva sa o 15,45 hod. dostavil poslanec Mgr. Dalibor
Ďuriš.
Mgr. Kaštanová – informovala o preberaní športovej hal y, nakoľko stretli
sme sa s pánom Valachom, urobili sme nejaké ústupky, nejaké urobil aj pán
Valach, zadržiavame mu 22 tis. €, s t ým, že 10 tis. ostane nám, pričom si mi
dokončíme určit é práce, pretože sú nedostatky na hale, je tam pokrčený strop,
zvlnené plochy, boky a podlaha, odvodnenie treba dokončiť , všetko bolo
dohodnuté, že urobíme dodatok k zmluve ale v pondelok nám poslal pán
Valach list, že s t ým, čo bolo dohodnuté už nesúhlas í,
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-

záleží od nás, či mu vôbec niečo dáme, alebo sa budeme s ním súdiť,

-

potrebujeme preberací protokol, aby sme vedeli halu skolaudovať, aj
keď so závadami,

-

hala je užívaniaschopná, dá sa používať, treba zakresliť čiary, siete
a základné veci,

-

nie je záruka, že tieto dokončovacie práce urobí pán Valach kvalitne.

Čajka – preto sa preberacie konanie nedotiahlo dokonca.
Štefánik – 10 tis. sme mu chceli zadržať, aby sme to mali urobené kvalitne,
-

absentovali nám stavebné denníky a všetka dokumentácia,

-

do 15 dní by sme mu mali peniaze vyplatiť,

-

problém y sú so stretnutiami aj s komunikáciou s pánom Valachom,

-

nedodržiaval žiadne dohodnuté termíny,

Mgr. Zvarová – mala dotaz, prečo sa to tak nechalo tak dôjsť.
Štefánik – informoval o problémoch spojených so spoluprác ou s pánom
Valachom,
-

tieto problém y sa dali dohodnúť len osobne, nie po telefóne,

-

naša snaha je dostavať stavbu v kvalitnom prevedení.

Mgr. Kaštanová – informovala o problémoch s odvetrávacími hlavicami,
-

žiadali sme stanoviská projektantov, statika a všetko sa t ýmto predlžilo,
na jednotlivé stanoviská sa čakalo aj 3 mesiace,

-

hala je funkčná, len pokiaľ sú nedostatky v estetike, chceme niečo
z toho získať, keďže stavba nie je v takom stave hlavne estetickom, ako
by mala byť a za to by sme si mohli urobiť kv alitné dokončovacie
práce,

-

vyzvala poslancov, že halu si môžu prezrieť kedykoľvek, lebo je ťažko
posudzovať niečo od stola,

-

zároveň informovala, že hala sa chodí vetrať.

Čajko – pán Valach mal problém y, lebo nevedel dodať certifikát ohľadom
získania betónu, mal ho vytlačený len z internetu,
-

nedoniesol stavebný denník , žiadnu dokumentáciu, v projekte nie sú
dokreslené zmeny,

Bálint – teraz je v hale sucho, ale čo bude keď bude daždivo,
-

mal dotaz, či statik robil posudok aj na opláštenie hal y,

-

len aby nám hala nespadla a či je izolácia tak urobená ako má byť,
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-

hovoril som pre rokom, že odvetrá viacie hlavice tam musia byť,

-

ja som sa rozprával s architektom a on mi povedal, že hlavice sú
súčasťou opláštenia,

Mgr. Kaštanová – podľa statika neboli porušené predpisy,
-

v rozpočte hlavice neboli ako samotná položka,

Mgr. Brndiarová – nepochopím, že keď niekto niečo robí, má to robiť
kvalitne, nie aby sa to odfláklo.
Štefánik – hala musí žiť, to je ako s bytom,
-

3 mesiace sme čakali kým sa rozhýbe rozpočtár, aby sme to mali všetky
podklady na papieri, lebo sme nemali hlavice ako samostatnú položku
v rozpočte,

-

viete niektorí poslanci, zažili ste pána Valacha, tak viete, ako sa s ním
ťažko rokovalo.

Správu o činnosti

obecného úradu od

posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 302/2016,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7. Interpelácia poslancov
Nebola žiadna.
8. Riešenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Klenovec
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že otázke rekonštrukcie verejného osvetlenia
v obci sme sa už v minulosti venovali a pán Radovan Zigo zo SSE a.s. nám
prišiel ponúknuť riešenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci firmou
SSE a.s.
Radovan Zigo – ponúkol riešenie verejného osvetlenia , ktoré je v písomnej
forme a tvorí súčasť tejto zápisnice.
Okrem iného konštatoval, že:
-

SSE túto službu ponúka už 3 rok,

-

služba spočíva vo výmene svetiel kus za kus LED svietidiel , vymenia sa
výložníky a rozvádzače,
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-

prestanú chodiť faktúry za energie, a bude len jedna faktúra za službu
v nej bude dodávka energie, servis a revízie,

-

do 48 hod. odstránime poruchu, ak sa to nestihne, na budúci mesiac
bude zľava,

-

sústava je riadená astro riadením, podľa východu a západu slnka a
každá lampa v noci uberie svoj výkon na 5 0 %,

-

lampy

sú

od

slovenského

výrobcu

sú

namontované

v Brezne,

Podbrezovej, máme s nimi najlepšie skúsenosti, ich životnosť je 100
tis. hod. svietenia,
-

po 15 rokoch si môžete odkúpiť sústavu na základe znaleckého
posudku,

-

t.č. platíte 933 € za verejné osvet lenie mesačne potom by ste platili 994
€

mesačne

bez

dane,

bližšie

rozpisy

sú

v prílohe

podľa

počtu

vymenených svietidiel,
-

ponuka je na existujúce stĺpy,

-

výmena je bez finančnej spoluúčasti obce,

-

v tomto roku budeme meniť verejné osvetlenie asi v ďalších 15 obciach,

-

ak sa rozhodnete pre našu firmu urobíme audit na naše náklady, zistíme
počet svietidiel, urobíme ponuku, urobíme verejné obstarávanie t.j. 2
mesiace, práce 12 t ýždňov, v januári by ste mohli svietiť,

-

ponuka nie je časovo obmedzená,

Štefánik – mal dotaz ohľadom svietivosti lámp, nastavenia lámp,
Ing. Trnavský – mal dotaz ohľadom problematických miest,
-

mal dotaz na približnú sumu, koľko to bude stáť po 15 rokoch?

Radovan Zigo - vy už potom budete 15 rokov len nahlasovať poruchy po
tomto období sa môže predĺžiť zmluva, bude to splatené,
-

energetika robí všetko preto, aby bola nulová hodnota,

-

oceňovať sa budú len svietidlá, výložníky a rozvádzače,

-

upozornil, že ak príde niekto s podobnou ponukou, SSE bude od neho
vymáhať prenájom za každý jeden stĺp,

-

výberové konanie urobíme m y, dáme vám ponuku s mapou výmeny
svietidiel.

Mgr. Kaštanová – ak vás napadnú ďalšie dotaz y môžeme sa obrátiť na pána
Zigu .
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Čajko – mal dotaz, čo so svietidlami, ktoré nie sú na stĺpoch SSE, napr.
v parku, lucerny na budove, na s tĺpoch obce, vedľa chodníka.
Radovan Zigo – to sú vaše, m y si zrekonštruujeme naše svietidlá a m y si ich
môžeme zobrať do správy, auditom by sme to zistili a poriešili.
Informáciu pána Zigu z SSE a.s. vzali poslanci na vedomie.
K predloženému návrhu sa us kutočnila medzi poslancami diskusia.
Mgr. Brndiarová – pripomienkovala cenu.
Čajko – pripomienkoval, že k cene treba pripočítať DPH a oni dávali ponuku
na 200 lámp.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že naše náklady spočívajú aj v plate
elektrikára,
-

elektrikár Igor Vančík počítal lampy, ale nevieme, či v jeho počte sú
zahrnuté aj naše svietidlá,

-

ak pôjdeme do rekonštrukcie, určite bude osvetlenie pomerne lepšie,
ako doteraz,

-

mali sme už viac ponúk na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ale ani
jedna sa nám nezdala až tak seriózna, a SSE sú na trhu už dávno,

-

je na nás, či chceme niekde pridať svetlá, resp. ubrať.

Štefánik – budú robiť servis i revízie, to je tiež plus,
-

treba, aby sme im dali vedieť, či ideme do toho a potom nám dajú
ponuku po audite a budeme riešiť konkrétne lampy,

-

je to hneď iné svietenie ako doteraz, to vidno tam, kde už robili
rekonštrukciu osvetlenia.

Ing. Trnavský – bude to dobré, že na svojom zariadení budú oni robiť,
nebudú musieť vybavovať žiadne povolenia,
Bálint – treba ešte pridať jedn o svetlo ku garážam.
Nakoľko poslanci už nemali viac pripomienok k predloženému návrhu , dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie vypracovania zámeru rekonštrukcie
verejného osvetlenia ?

10

prítomní

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 303/2016 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

9. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o
podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území
obce Klenovec
Mgr. Kaštanová -

konštatoval a, že návrh VZN č. 2/2016 o podmienkach

chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na ú zemí obce Klenovec bol
už predmetom rokovania na minul ých zasadnutiach obecného zastupiteľstva
a tak po zverejnení v zákonom stanovenej lehot y na úradne j tabuli a na web
stránke obce.
Štefánik – informoval poslancov, že návrh VZN prediskutovali v komisiách,
doplnil sa návrh o pripomienky členov komisií, o t ýchto pripomienkach
informoval aj poslancov zastupiteľstva a následne podal návrh na schválenie
predmetného návrhu VZN.
Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu VZN žiadne pripomienky
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2016 o podmienkach chovu a držania
domácich a úžitkových zvierat na území obce Klenovec ?
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prítomní

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 304/2016 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

10. Monitorovacia správ a o plnení rozpočtu obce k 30.6.2016
Ing. Majerová – podala poslancom Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu
obce k 30.6.2016, ktorá bola zverejnená v zákonom stanovenej lehote na
úradnej tabuli a na web stránke obce, je spracovaná písomne a tvorí príloh u
k tejto zápisnici.
Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30.6.2016 vzali poslanci na
vedomie

a

k uvedenému bodu

programu prijali

poslanci

uznesenie

č.

305/2016, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Návrh na použitie finančných prostriedkov re zervného fondu
Mgr. Kaštanová – podala poslancom návrh na použitie finančných prostriedkov
rezer vného fondu vo výške 30 000 € na výdavky spoj ené s viacúčelovou halou a to:
12 000 € na vyplatenie časti faktúr y pre spol očnosť AMS Profit s.r.o. a
18 000 € na opravy a zakreslenie čiar do špor tovej haly.

Ako konštatovala o týchto veciach sa už na zasadnutí hovorilo, ale návrhy
neprešli procesom schvaľovania.
Mgr. Zvarová – mala dotaz, na výšku finančných prostriedkov, ktoré sa dali
do športovej hal y zo rozpo čtu obce.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že všetky financie nad 200 tis. € sa dávali
z obce.
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Ing.

Trnavský

–

informoval

o písomnom

stanovisku

pána

Valacha

a konštatoval, že pán Valach negoval to, na čom sa dohodli na stretnutí.
Mgr. Zvarová – mala dotaz, k oľko nám treba financií na dokončenie hal y,
-

konštatovala, že všetci sme zodpovední za túto situáciu, mali by sme sa
zam yslieť, či sme hodní tu ešte sedieť,

-

ľudia sa pýtajú, majú výhrady, nevieme im ako poslanci povedať, že čo
vlastne, je to naša hanba, a mali by sme vedieť koľko to bude stáť a je
to nekonečná pieseň, pomal y sa nám rozpadávajú ďalšie budovy,

Mgr. Kaštanová – my sme už na začiatku vedeli, že za 200 tis. halu
nepostavíme,
-

aj predseda stavebnej komisie hovoril, čo všetko ešte budeme musieť
urobiť a t ýka sa to aj odvodnenia hal y,

-

zádržné Valachovi stále zadržiavame a nie je problém vám poslať e mailom a zverejniť, čo sme všetko zaplatili a m y sme tieto peniaze aj
dávali

do

rozpočtu,

ale

sme

tieto

peniaze

nečerpali,

lebo

sa

nedokončila,
-

ja som halu nechcela začať robiť, pretože sme vedeli, že za 200 tis. ju
neurobíme,

-

robili sme prístupovú cestu 10 tis, elektrika bola 5 tis.€, čo kázala
hygiena prerábka dverí za 1 tis. €, z 5 tis. faktúry sme mu strhli za
hlavice,

Mgr. Zvarová – ľudia nás na to u pozorňovali.
Čajko – na stavbe bol stavebný dozor a ten je zodpovedný za celú stavbu,
-

niekde je aj zápis, kde som poukazoval na nedostatky, ale stavebný
dozor je v konečnom dôsledku zodpovedný,

-

a preto sa aj pri preberaní neprebrala stavba ,

Mgr. Kaštanová – nemôžete povedať, že sa nedostatky neriešili, pretože
namontovaním odvetrávacích hlavíc je tam odvtedy sucho a to sme stiahli
z jeho faktúry,
-

teraz sme chceli stiahnuť z faktúry na odvodnenie,

-

možno, že nakoniec skončíme na súde, ale cel ých 22 tis. mu ne chceme
vyplatiť,
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-

doteraz sme z našich zdrojov vyplatili za halu celkom 68.274,86 €, na
začiatku jej výstavby sme počítali, že budeme na halu ešte doplácať asi
50 tis. €. ale nepočítali sme s prístupovou cestou a elektrikou a vo
výdavkoch za halu je aj to zádržné, ktoré sme mu ešte nevyplatili,

-

my sme vás vždy pravdivo informovali o situácii priebežne, on si robil
od začiatku svojvoľne, len sme to nemohli stopnúť, ja som nebola
naklonená

výstavbe

športovej

hal y,

vtedajší

posl anci

odsúhlasili

výstavbu hal y a m y sme ju museli začať stavať,
-

nebola to mne blízka firma, od začiatku sme s touto firmou neboli
spokojní.

Štefánik – toto bola najschodnejšia cesta, aby sme s ním (Valachom) mali už
pokoj svät ý, lebo budeme za ním zase čakať a on len pláta, radšej to dá me
urobiť poriadnej firme,
– ja som si už m yslel, že už to ukončíme podpisom zmluvy.
Mgr. Kaštanová – mali sme ísť ráno podpísať do Zvolena zmluvu s pánom
Valachom a deň predt ým poslal o 16 hod. pánovi Trnavskému e -mail, že on
nepríde.
Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu už žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie použitia prostriedkov rezervného f ondu vo
výške 30 000 € na výdavky spojené s viacúčelovou halou a to:
12 000 € na vyplatenie časti f aktúry pre spoločnosť AMS Prof it
s.r.o. a 18 000 € na opravy a zakreslenie čiar do športovej haly?
prítomní

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 306/2016 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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11. Správa o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce
k 31.7.2016
Parobeková–hlavná kontrolórka obce podala poslancom Správu o vykonaných
kontrolách

k 31.7.2016.

Správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce k 31.7.2016 vzali
poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie
č. 307/2016, ktoré tvorí prílo hu k tejto zápisnici.

12. Lukáš Ulický, Klenovec, Sládkovičova 216 - žiadosť o predaj
pozemkuí
Ing. Trnavský – predložil žiadosť Lukáša Ulického, bytom Klenovec,
Sládkovičova 215

o odpredaj pozemkov na stavbu rodinného domu vo

vlastníctve Obce Klen ovec a to pozemky registra C -KN evidované na LV 1238 v k.ú. obce Klenovec číslo parcel y:
-8851/1 o výmere 250 m 2 ako zastavané plochy a nádvoria,
-8851/2 o výmere 320 m 2 ako orná pôda
Pozemky by sa predali minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom.
Lehota na doručenie ďalších ponúk záujemcov by bola do 21.10.2016.
Zámer predaja bude zverejnený obvykl ým spôsobom po dobu min. 15 dní.
Mgr. Kaštanová – musíme zverejniť zámer na odpredaj pozemku.
Mgr. Zvarová – mala dotaz, či všetci, ktorí si kúpili pozemk y aj postavili
dom y.
Mgr. Brndiarová – tí, čo si kúpili pozemky, nech si ich aspoň kosia.
Mgr. Kaštanová – túto úlohu sme dali členom obecnej polície aby upozornili
občanov.
Čajko – tieto problémy rieši odbor pozemkový Ing. Očovayová ,
-

poukázal

na

skutočnos ť,

že

pozemky

sú

evidované

ako

poľnohospodárska pôda, je tam nízka da ň z nehnuteľnosti a keby boli
ako stavebný pozem ok, tam by bola najvyššia daň,
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-

treba žiadateľov zaviazať na vydanie stavebného povolenia, pretože od
vydania

stavebného

povolenia

po

kolau dačné

rozhodnutie

je

na

stavebný pozemok najvyššia daň,
Ing. Trnavský – ostáva 7 pozemkov v Pasiečke, ktoré ale sú pomerne malé
a úzke, budeme to musieť prehodnotiť.
Mgr. Kaštanová - navrhla, aby rozmery stavebných pozemkov prerokovala
komisia stavebná.
Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu už žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Klenovec a to pozemk ov registra C-KN
evidované na LV -1238 v k.ú. ob ce Klenovec číslo parcely:
-8851/1 o výmere 250 m 2 ako zastavané plochy a nádvoria,
-8851/2 o výmere 320 m 2 ako orná pôda minimálne za cenu určenú
znaleckým posudkom ?
prítomní

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 308/2016 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
13.Rôzne
Zámer podania žiadosti na projekt budovania skládky biologického
odpadu a zakúpenia kompostérov.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o zámere podania žiadosti na
projekt budovania skládky biologického odpadu a zakúpenia kompostérov.
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Cez projekt y máme možnosť zakúpiť kompostéry pre domácnosti s 5 %
účasťou obce, čo je asi 2700 € a dali by sme aj veľkokapacitné kontajnéry na
Sídlisko.
Ing. Trnavský – musíme urobiť verejné obstarávanie a len potom sa uvidí,
pričom 1 kompostér bude stáť asi 50 -70 €.
Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pri pomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za zámer podania žiadosti na projekt budovania
skládky biologického odpadu a zakúpenia kompostérov?

prítomní

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 309/2016 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Zámer podania žiadosti na projekt vybudovania Komunitného centra
v bývalej budove GSP n.o. na námestí
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o zámere podania žiadosti na
projekt vybudovania Komunitného centra v bývalej budove GSP n.o. na
námestí, pretože v starom kultúrnom dome sa to nemôže robiť, pretože je
veľká budova a je to problematické, a ani by sme to nedokázali prevádzkovať,
-

treba nám aj tak robiť strechu na budove v parku, keďže ju máme vo
vlastníctve.

Mgr. Zvarová – ja som m yslela, že v budove by mali byť tvorivé dielne,
informačné centrum, knižnica, alebo prepojenie na Múzeum.
Mgr. Kaštanová – základ pre nás je, aby sa opravila budova a môžeme dať do
projektu aj tvorivé dielne, informačné centrum a pod.
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-

treba dávať návrhy a budem za ne vďačná,

-

projekt sa musí podať do 2/2017 a je tam 5 ročná udržateľnosť a potom
sa uvidí.

Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu už žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je schválenie zámeru podania žiadosti na projekt
vybudovania Komunitného centra v bývalej budove GSP n.o.
na námestí?
prítomní

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 310/2016 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Voľné priestory vo vlastníctve obce na prenájom
Mgr.

Kaštanová

–

informovala

poslancov

o voľných

priestoroch

v zdravotnom stredisku , kde by sme chceli, aby ich obsadil nejaký zubár,
a taktiež sú voľné priestory aj v požiarnej zbrojnici,
-

treba opraviť budovu zdravotného strediska

– okná, kanalizáciu,

podlahy, zatepliť,
-

kultúrny dom a starý kultúrny dom,

-

zauhľovňu,

-

budovu obecného úradu – okná, strecha,

-

hasičskú zbrojnicu,

-

garáž pri zdravotnom stredisku.

Starostka obce konštatovala, že b udeme mať na budúci rok 25 tis. € navyše,
lebo sme splatili úver za pozemok,
Štefánik – treba si stanoviť priorit y,
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-

my sme nedali výpoveď Miroslavovi Lichancovi, on si zháňal priestory,

-

DHZ má všetku techniku v zauhľovni, kde majú hasiči všetko po ruke.

Uvedené informácie vzali poslanci na vedomie.
Riešenie káblového rozvodu
Mgr. Kaštanová – starostka obce konštatovala, že sa nevedela spojiť s firmou
Vares ohľadom káblovky, niekoľkokrát tu bol pán Blass z firm y Antik ,
hľadali riešenie ohľadom najvyššieho bodu v obci, ale boli problém y,
-

treba zvolať

Radu

TKR

a do

budúceho

zasadnutia,

aby podali

stanovisko k riešeniu tohto problému.
Zo strany poslancov vznikla diskusia, že sa v tejto oblasti nič nerieši a firm y,
ktoré sľubovali, zatiaľ nič nesplnili a kvalita internetu v obci je veľmi nízka.

Doplnenie členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
Vladimíra Mináča v Klenovci
Mgr.Kaštanová - informoval a poslancov, že je potrebné d elegovať členov do
Rady škol y pri Základnej škole

s materskou školou Vladimíra Mináča

v Klenovci a touto problematikou sa mala zaoberať aj komisia školstva.
Mgr. Pohorelská – informovala, že na zasadnutie komisie sa dostavili len 3
členovia komisie a na komisii navrhli mňa a k ostatným sa nevedeli vyjadriť.
Mgr. Zvarová – nie je problém, ak tak môžem chodiť na zasadnutia rady.
Mgr. Kaštanová – komisia navrhuje Janku Pohorelskú, Stanku Zvarovú ja
navrhujem Martina Štefánika a Števku Dovalovú. Rozm ýšľala som nad Editou
Bartovou, ktorá tam robí aj nad Daliborom Ďurišom, ktorý tam má deti.
Mgr.

Pohorelská

–

treba

aj

takých,

čo

vidia

do

problematiky

aj

z ekonomického hľadiska,
-

treba odvolať starých členov Rady škol y.

Čajko – navrhujem Editu Bartovú.
Mgr. Kaštanová – chcete, aby sa hlasovalo jednotlivo o každom?
Mgr. Brndiarová – všetkých naraz.
Štefánik – Stanku Zvarovú by sme ušetrili.
Mgr.Zvarová – ja som spolupracovala so školou , ale ako chcete.
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Bálint – navrhol, že nakoľko všetci súhlasia, z t ýchto piatich si v tajnom
hlasovaní vyberiem e 4 a tí budú v Rade škole.
Štefánik – mal dotaz, či ho chcú do rady škol y.
Ing. Dovalová – nie, lebo t y máš dosť toho a ja ťa ľutujem, že máš toho dosť.
Sčítanie hlasov uskutočnili poslanci Bálint, PhDr. Zamborová a Mgr. Eva
Brndiarová
Bálint – informoval, že na zák lade tajného hlasovania získala:
10 hlasov Mgr. Janka Pohorelská
10 hlasov Ing. Štefánia Dovalová
10 hlasov Ing. Edita Bartová
6 hlasov Mgr. Stanislava Zvarová
4 hlas y Martin Štefánik
Na základe tajného hlasovania do Rady škol y pri Základnej škole
s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci boli delegovaní –
Mgr. Janka Pohorelská, Ing. Edita Bartová, Ing. Štefáni a Dovalová a Mgr.
Stanislava Zvarová.
Zároveň boli odvolaní bývalí členovia z Rady škol y pri ZŠ:
Ing. Mário Trnavský, Jarmila Parobeková, Mgr. Janka Pohorelská a Mgr.
Stanislava Zvarová.
Zároveň boli odvolaní bývalí členovia z Rady škol y pri MŠ:
Martin Štefánik a Magdaléna Moncoľová.
K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 311/2016 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Informácia o zasadnutí komisie škol stva kultúry
Mgr. Pohorelská – informovala o zasadnutí komisie a navrhla odsúhlasiť
1000 € pre folklórny súbor Vepor pri príležitosti ich 45. výr. založenia.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že o tomto sme už hovorili, ale sme
neodsúhlasili f inančnú čiastku pre súbor Vepor, ktorý získal ocenenie aj na
krajskej súťaži.
Mgr. Zvarová – informovala, že pri príležitosti 45. výročia založenia
folklórneho súboru Vepor sa uskutoční galavečer a budú 2 predstavenia 11.11.
pre širšiu verejnosť a 12.11. pre hostí a súboristov, všetci ste pozvaní,
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-

pracujeme piatky, sobot y, ťažko sa nám robí, je to práca s ľuďmi

-

zle sa robí s muzikou, vždy sa všetko mení, je to ťažká práca,

-

zišli sa mnohí aj starší súboristi , ktorí chcú pomôcť,

-

pripravujeme propagačné materiál y,

-

snažíme sa cez projekt y získavať financie, venujeme sa aj goralskej
kultúre, máme aj hosťujúcich choreografov,

-

mladí sú v školách ďaleko, som rada keď prídu na nácviky,

-

práca v súbore je náročn á na čas,

-

a v termíne je aj celoštátna súťaž.

Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie finančný príspevok vo výške 1 000 €
folklórnemu súboru Vepor pri príležitosti jeho 45. výročia
založenia ?
prítomní

10

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

za

10

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 312/2016 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

15.D i s k u s i a
Mgr. Kaštanová – pozvala poslancov na brigádu dňa 7.10. v Oddychovej
zóne, pričom sa bude natierať domček, opraviť plot a pozvánka bude
zverejnená na TKR, v rozhlase na web stránk e.
Mgr. Brndiarová – navrhla vysadiť tuje smaragdové od Rimavy a je to
krajšie, ako robiť plot,
-

treba vykosiť potok na Starom námestí,

-

treba pri Stupách zasypať zeminou jam y,
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Mgr.

treba stanoviť m 2 na vykopanie jam y v cintoríne.
Kaštanová

–

konštatovala,

že

najskôr

sa

mu sí

dať

pletivo

z bezpečnostných dôvodov, aby ná hodou niekto nespadol do Rimavy,
-

na kultúrnom dome sa bude natierať strieška.

Mgr. Zvarová – mala dotaz na opravu hlavnej cest y pri obecnom úrade, je
tam priehlbina,
-

pripomienkovala, že sa zr ušil spoj, ktorý chodil o 6,00 hod. z Hnúšti na
Žilinu, sú zlé spoje do Banskej Bystrice ,

-

na Majeri detí hádžu skal y po autách, treba aby sa na toto pozreli
obecní policajti.

Mgr. Pohorelská – mala pripomienku na vykosenie židovského cintorína,
-

občania pripomienkujú, že už sa nekosí nič iné len cintorín,

Na záver boli ešte raz prečítané všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva prijaté.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala všetkým prítomným na aktívnu
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Martin Štefánik
Mgr. Eva Brndiarová
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