ZÁPISNICA

Č. 11

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 25. 6. 2020
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Z á p i s n i c a

č í s l o 11

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 25.6.2020.
Prítomní: poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala poslancov obecného zastupiteľstva
a konštatovala, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne starostka obce oboznámila prítomných so zverejneným

návrhom

programu zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie zverejneného návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Prerokovanie a schválenie Záverečnéh o účtu obce za rok 2019
a rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019.
https://www.klenovec.sk/samosprava/zverejnovanie/uradna -tabula/navrh zaverecny-ucet-obce-klenovec-a-rozpoctove-hospodarenie-za-rok-2019prilohy-k-zu-494.html
Predkladá: Ing. Lojková
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2020
https://www.klenovec.sk/samosprava/zverejnovanie/uradna -tabula/navrh planu-kontrolnej -cinnosti -hlavneho-kontrolora-obce-klenovec-na-iipolrok2020-493.html?kshowback=
Predkladá: Lucia Parobeková
10.Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Trnavský
11.Rôzne.
12.Diskusia.
13.Schválenie uznesení.
14.Záver.
Na základe predloženého návrhu a na základe skutočnosti, že nikto z poslancov
nepripomienkoval doplnenie programu dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo zverejneným programom zasadnutia ?
prítomní
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Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 172/2020, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: Mgr.
Dalibor Ďuriš, Milan Čajko a Martin Štefánik.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiad ne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 173/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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4. Určenie overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Ing. Tomáš
Figuli a Jana Mocná.
Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie č. 174/2020 , ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

5.

Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a konštatovala, že uznesenie č.:
164/2020 – zámer odpredaja nehnuteľnosti, v bode rôzne bude informovať Ing.
Trnavský a hlavná kontrolórka obce,
165/2020- zámer odpredaja pozemku, taktiež budú kolegovia informovať,
166/2020 – ohlásil sa 1 záujemca,
167/2020- bol podaný projekt prístupu k pitnej vode,
169/2020- nájomná zmluva so stomatologičkou, ktorá bola podpísaná.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 175/2020, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva.
Mgr.Kaštanová – predložila poslancom správu o činnosti obecného úradu, od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva t.j. 14.5. ktorá bola nasledovná:
- uskutočnilo sa niekoľko stretnutí s riaditeľkou ZŠ s MŠ ohľadom prevádzky
škôl v obci,
- 26.5. sa v Utekáči uskutočnilo zasadnutie Mikroregiónu Sinec -Kokavsko,
- 27.5. sa vedenie obce stretlo s predsedom BBSK p. Lunterom v Hnúšti,

4

- 27.5. na pracovnom stretnutí so zástupcami RTVS bolo prerokované natočenie
krátkeho filmu o obci Klenovci,
- 27.5. sa taktiež uskutočnilo r okovanie so zástupcami fi PURSTAV,
- 2.6. bolo s primátorom mesta Hnúšťa a zástupcami mesta prerokovaná otázka
ohľadom odpadov a skládky,
- 3.6. sa uskutočnila kontrola z Krajského policajného úradu z Banskej Bystrice
k správe o činnosti o obecnej polícii,
- 4.6. so zástupcami fi BRANTNER sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom
odpadového hospodárstva,
- 5.6. zasadala revízna komisia Mikroregiónu Sinec -Kokavsko,
- 12.6. sa uskutočnilo stretnutie s koordinátorom TSP ohľadom zamerania
rómskej osady geodetom,
- 12.6. na pracovnom stretnutí bolo prediskutovaná obnova prania vlny na
stupách,
- 15.6. v Bátke zasadala Rada ZMOGaM -u,
- 16.6. v Hnúšti sa uskutočnila výročná schôdza Mikroregiónu Sinec -Kokavsko,
- 17.6. sa uskutočnilo stretnutie s vedením Roľníckeho družstva Klenovec,
- 20.6.sa vedenie obce zúčastnilo na zhromaždení Urbáru,
- 24.6. sa na Ráztočnom uskutočnilo zhromaždenie MAS Malohont.
Ďalej sa robili:
-

ukončili sa práce na rekonštrukcii zdravotného strediska a je pripravené
na prevádzku,

-

údržba verejných priestranstiev,

-

protipovodňové opatrenia,

-

príprava projektov a žiadostí,

-

zasadal krízový štáb,

-

na rokovaní sme dostali ponuku na odpredaj budovy na námestí od pána
Juhása za 33 tis. €,

-

máme rozpracovaný projekt na zakúpenie kníh do knižnice,

-

pracuje sa na projekte rekonštrukcie (tureckého) mosta na Ráztočnom,

-

budeme robiť rekonštrukciu schodov do kultúrneho domu a podali sme aj
žiadosť na prefinancovanie tejto rekonštrukcie, tak uvidíme, či budeme
úspešní,
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-

v auguste by sme si pripomenuli nášh o rodáka MUDr. Jána Cibuľu,
uvidíme aká bude epidemiologická situácia,

-

bol podaný projekt je na opravu pamätníkov v obci,

-

dali sme žiadosť o príspevok pre občanov, ktorým v rómskej osade zhorel
dom, teraz bývajú v oveľa lepších podmienkach ako v osade, žijú
v Klenovčoku v dome, ktorý odkúpila obec.

Ištók – mal dotaz ohľadom rokovania s Purstavom.
Mgr. Kaštanová – odpovedala, že firma si robí určitý prieskum, o tom, či my
budeme mať nejaké aktivity, ale my všetko robíme cez prieskum trhu a cez
verejné obstarávanie a taktiež ich zaujímala situácia ohľadom bytovky.
Mgr. Zvarová – mala dotaz ohľadom projektu regionálneho rozvoja.
Mgr. Kaštanová – je to projekt na vytvorenie pracovných miest cez úrad vlády
na 6 mesiacov, lebo potrebujeme ľudí na údržbu verejných priestranstiev a bez
udržateľnosti. Konštatovala, že sme urobili veľmi dobre, že sme investovali do
techniky.
Ing. Struhár – mal dotaz, či otázka bytovky firmy Purstav je už uzavretá
a poukázal na počet neprispôsobivých občanov, ktorí v nej bývajú.
Mgr. Kaštanová – je to pre nás v tejto chvíli vec, s ktorou sa nebudeme
zaoberať za súčasnej situácie, ale ak túto otázku nadhodí niektorý posl anec,
budeme sa musieť aj touto otázkou zaoberať.
Štefánik – obec nemá právo rozhodovať o tom, komu vlastníci bytovky
prenajmu byt.
Bálint – nadhodil otázku kosačky, čo nie je doriešené.
Mgr. Kaštanová – je to dohodnuté, ale kosačka je t.č. v oprave.
Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo
176/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.

Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.
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8.Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019
a rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019.
Ing. Lojková - predložila poslancom na prerokovanie a schválenie Záverečný
účet obce za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2019, ktorý bol
v zákonom stanovenej lehote zverejnený na web stránke obce.
Dôvodová správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Lucia Parobeková – podala poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu a k rozpočtovému hospodáreniu obce za r.2019, ktoré je
spracované písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Ing. Dovalová - informovala o zasadnutí finančnej komisie na ktorej bol
prerokovaný Záverečný účet obce za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie obce
a komisia doporučuje schváliť výsledky záverečného účtu.
Ing.

Struhár

PhD -

„ja

sa

len

opýtam

ohľado m

použitia

finančných

prostriedkov, ktoré boli schválené a neskôr boli zrušené ako aj voda na ul.
Fučíkovej, keď je taká veľká rezerva, aby sa použili na projekty, aby sa
zbytočne neakumulovali financie“.
Mgr. Kaštanová – starostka obce poslanca prerušila s tým, že vysvetlila, že
nič a žiadna akcia nebola zrušená, len pozastavené a vôbec ani nie voda na ul.
Fučíkovej, kde bude treba 90 tis. € a na dnešnom zasadnutí budete rozhodovať
o doložení financií z rezervného fondu na stavbu na tejto ulici, budú sa robiť
schody do kultúrneho domu, schody na ul. Sládkovičovej do obchodu,
- podielové dane chodia 10 -13% nižšie ako v minulosti a my neviem dať o 13
% menej na verejné osvetlenie, resp. na odvoz a uskladnenie TKO a pod.
- musíme mať rezervu, nakoľko musíme rátať aj s 2. vlnou korony a môže byť
situácia ešte horšia ako bola 1. vlna,
- vy by ste museli hlasovať o zrušení použitia fin. prostriedkov, nič nebolo
zrušené, len sme nerealizovali niektoré schválené aktivity,
- rokuje sa o tom, že by vláda poskytla obciam nejaké pôžičky.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne p ripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie :
-Záverečného účtu obce Klenovec za rok 2019 v súlade s § 11 ods. 4 písm.
b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-celoročné hospodárenie bez výhr ad podľa § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-použitie prebytku hospodárenia vo výške 203 871,21 EUR na tvorbu
rezervného fondu?
prítomní

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 177/2020 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Klenovec na 2. polrok
2020
Lucia Parobeková - hlavná kontrolórka obce predložila poslancom na
prerokovanie a schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Klenovec na 2. polrok 2020, ktorý bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote
na web stránke obce.
Mgr. Kaštanová - vyzvala poslancov na pripomienkovanie a doplnenie plánu
kontrolnej činnosti HK na 2. polrok.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Klenovec na 2. polrok 2020?
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prítomní

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 178/2020 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
10. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Ulický Ján, fi Fantastic - žiadosť o odpustenie nájmu počas COVID 19

Ing. Trnavský - informoval poslancov o žiadosti Jána Ulického, fi Fantastic,
o odpustenie celého nájmu v hoteli Vepor počas COVID 19, ktorá bola
prerokovaná aj v komisii finančnej.
Ing. Lojková – informovala o zasadnutí finančnej komisii, ktorá navrhla
zníženie nájmu pre všetky prevádzky vo výške 50 %, ktoré prenajíma obec
a informovala o podmienkach poskytnutia štátnej pomoci.
Mgr. Kaštanová - konštatovala, že podnikatelia prevádzkujú služby v našej
obci a doporučila najvýhodnejšie zníženie nájmu a to aby sa nájomcom
odpustilo 50 % z nájmu a 50 % aby žiadali od štátu, resp. vyplatiť nájom na
základe splátkového kalendár a po dobu 48 mesiacov.
Ištok - mal dotaz na výšku mesačného nájmu hotela u pána Jána Ulického.
Lucia Parobeková - hlavná kontrolórka konštatovala, že bola vyčíslená strata
pre obec od 16.3. do 19.5. a to 261 €/za 3 mesiace a musia byť dodržané
podmienky pri podávaní žiadostí prostredníctvom prenajímateľa. Strata obce u
pána Ulického, ktorý by mal platiť 300 € mesačne nájom by bola 281,50 €.
Následne podrobne informovala poslancov o podmienkach poskytnutia štátnej
pomoci pre podnikateľov počas korony.
Mgr. Ďuriš - mal dotaz ohľadom ostatných náležitostí voči obci.
Štefánik - podnikatelia musia spĺňať stanovené podmienky,
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-

obec môže odpustiť len 50 % ,

-

ostatné si môžu splácať 48 mesiacov,

-

my sa prikláňame k variante 50 na 50.

Čajko - to je vo verejnej a štátnej správe.
Bálint – informoval o spustenej aplikácii pre podnikateľov od štátu.
Mgr. Kaštanová - boli 3 varianty, len sa musíme rozhodnúť, či to bude platiť
pre všetkých podnikateľov, ktorí majú prenajaté priestory od obci.
Nakoľko s

uvedeným návrhom poslanci súhlasili a nevzniesli už žiadne

pripomienky, dala starostka obce hlasovať
Hlasovanie: Kto je za schválenie 50 % zníženia nájmu za celé obdobie
sťaženého užívania prevádzky počas pandémie COVID 19
pre všetkých nájomcov v priestoroch obce Klenovec ?
prítomní

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 179/2020 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Vladimír Zán, Klenovec - žiadosť o odpredaj parcely vo vlastníctve obce.
Ing. Trnavský - informoval poslancov o prerokovaní žiadosti Vladimíra Zána,
bytom Klenovec, ul. Sládkovičova na odpredaj parcely vo vlastníctve obce
v komisii výstavby.
Jedná sa o zámer odpredať nehnuteľnosť: Parcelu registra C -KN
- číslo 831/5 o rozlohe

36 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec na LV - 1238 ako

zastavané plochy a nádvoria .
Lehota na doručenie ponúk záujemcov by bola do 15. 7. 2020 .
Zámer predaja bude zverej nený obvyklým spôsobom po dobu min. 15 dní.
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Čajko - konštatoval, že žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí komisie
stavebnej a taktiež aj s pracovníkom povodia Slanej, kde bolo konštatované, že
je to jediný vjazd do Rimavy, kde sa môžu dopĺňať hasičské ci sterny v prípade
požiaru, používa sa tento vjazd do koryta rieky Rimava na čistenie koryta
a z uvedeného dôvodu komisia neodporúča predať predmetný pozemok.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zámeru odpredať nehnuteľnosť: Parcelu
registra C-KN
- číslo 831/5 o rozlohe

36 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec na LV - 1238 ako

zastavané plochy a nádvoria ?
prítomní

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

0

proti
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Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 180/2020 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Ján Parobek, INŠTAL - žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce

Ing. Trnavský - informoval o žiadosti o odpredaj nehnuteľnosti pre Jána
Parobeka, fi INŠTALs.r.o. Klenovec, 9.mája 2446, ktorá bola prerokovaná
v komisii výstavby.
Jedná sa o zámer odpredať nehnuteľnosť: parcelu registra E -KN
- číslo 4561 o rozlohe

6160 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec na LV- 1238 ako

Trvalý trávny porast ako prípad osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre
žiadateľa Ján Parobek INŠTAL s.r.o. 9.mája 2446, Klenovec IČO:50720856.
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Lehota na doručenie ponúk záujemcov by bol do 15. 7. 2020.
Zámer predaja bude zverejnený obvyklým spôsobom po dobu min. 15 dní.
Štefánik – podľa môjho názoru som za predaj celého pozemku a my tento
pozemok nebudeme využívať podľa mňa je to pre obec nadbytočný majetok.
Mgr. Kaštanová – treba sa rozhodnúť, či sa bude zverejňovať predaj osobitným
zreteľom, či verejnou súťažou, alebo priamym predajom.
Nastala diskusia k spôsobu predaja.
Čajko – navrhol osobitným zreteľom vzhľadom na rozšírenie podnikania na
predávanom pozemku a susediaci pozemok s pozemkom žiadateľa.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie zámeru odpredať nehnuteľnosť: parcelu
registra E-KN - číslo 4561 o rozlohe
na LV- 1238

6160 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec

ako Trvalý trávny porast ako prípad osobitného zreteľa

v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov pre žiadateľa

Ján Parobek INŠTAL s.r.o.

9.mája

2446, 980 55 Klenovec IČO:50720856 podľa osobitného zreteľa: rozšírenie
podnikania na predávanom pozemku a susediaci pozemok s pozemkom
žiadateľa.
prítomní

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanej žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 181/2020 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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11. R ô z n e
Zrušenie uznesení číslo 164/2020 a 165/2020.
Ing. Trnavský – informoval poslancov, že sme mali zverejnené 2 uznesenia na
odpredaj pozemkov na výstavbu rodinných domov a boli nám doručené aj
nejaké ponuky.
Mgr. Kaštanová – obálky boli otvorené a prišli sme na nedostatky v uznesení
z minulého zasadnutia obecného zast upiteľstva.
Parobeková Lucia - hlavná kontrolórka obce navrhla zrušenie uznesení číslo
164/2020 a 165/2020, nakoľko nebol schválený spôsob odpredaja.
Štefánik – za tento nedostatok by nás mohol niekto napadnúť a týmto by sme
sa tomu vyhli.
Mgr. Kaštanová - neurčili sme spôsob odpredaja, čo je problém a týmto
dávame návrh na zrušenie uznesení č. 164/2020 a 165/2020.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že poslanci
nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie. Kto je za zrušenie uznesení číslo 164/2020 a 165/2020?
prítomní

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 182/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Ráztočné SK, s.r.o., Fučíkova 534, Klenovec - žiadosť o prenájom pozemku
Ing. Trnavský - informoval poslancov o zverejnenom zámere na prenájom
nehnuteľnosti: parcelu registra C -KN
- číslo 6135/2 o rozlohe

485 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec na LV - 1238 ako

zastavané plochy a nádvoria pre spoločnosť Ráztočné SK, s.r.o., Fučíkova
534, Klenovec, ktorý bol prerokovaný na minulom zasadnutí.
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Ohlásil sa len jeden záujemca.
Prenájom sa uskutoční v zmysle §9a ods. 9 písm ena c) Zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena prenájmu bude
1,00-€/rok.
Doba nájmu: na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Nájomca sa bude starať o prenajatý pozemok
aj stavbu na tomto pozemku, bude zabezpečovať jej využitie ako autobusovú
zastávku a zabezpečí v nej a jej okolí čistotu a poriadok.
Zámer prenájmu bol schválený trojpätinovou väčšinou poslancov obecného
zastupiteľstva v Klenovci dňa 14. 5. 2020 uznesením č. 166/2020 a bol
zverejnený na stránke obce od 15. 5. 2020 po dobu 15 dní.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne p ripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti:
parcelu registra C-KN - číslo 6135/2 o rozlohe

485 m 2 evidovanú v k.ú

Klenovec na LV- 1238 ako zastavané plochy a nádvoria pre spoločnosť
Ráztočné SK, s.r.o., Fučíkova 534, Klenovec ?
Prenájom sa uskutoční v zmysle §9a ods. 9 písmena c) Zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena prenájmu
bude 1,00-€/rok a na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou?
prítomní

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

proti

0

zdržal sa

1

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

Ing. Pavel Struhár PhD.

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 183/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Informácia o vybudovaní vpuste v rómskej osade.
Ing. Trnavský - informoval o nutnosti vybudovania vpuste do roštu v rómskej
osade, betonáž bude stáť as i 3600 €, pričom Purstav už dal aj cenu, ale nie je
na to projekt,
- rošt by mal byť osadený šikmo.
Mgr. Zvarová – sa prihovorila sa vybudovanie vpuste.
Čajko - hrozí, že sa zničí cesta, v kanáli boli konáre a lístie, potrebné je aby
tam bol prietok, sú t am sťažené podmienky.
Mgr. Kaštanová – pri každej búrke vznikajú problémy a ohrozuje sa majetok
aj ostatných osôb,
-vedeli by sme to poriešiť zo nového rezervného fondu,
-prívalovými dažďami sa dostanú konáre a listy, ktoré upchajú vpusť a nastáva
problém.
Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo
184/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 50 000 € na vybudovanie
vodovodu na ul. Fučíkovej.

Mgr.Kaštanová - použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 50 000 €
na

vybudovanie

vodovodu

na

ul.

Fučíkovej,

40

tis.

je

schválených

z kapitálových prostriedkov a celkom potrebujeme na ul. Fučíkovu 90 tis. €,
- verejným obstarávaním sa môže cena znížiť,
- vodovod Majer tam prebieha stavebné konanie

v súčinnosti so StVS a na

budúci rok by sa tam urobil aj chodník,
- vodovod na ul. kpt. Nálepku čaká na schválenie žiadosti.
Ing. Struhár – mal dotaz na možnosť nahliadnutia do stavebnej dokumentácie
na výstavbu vodovodu.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.

15

Hlasovanie: Kto je za použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške
50 000 € na vybudovanie vodovodu na ul. Fučíkovej?
prítomní

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 185/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 4 000 € na vybudovanie
vpuste v rómskej osade.

Mgr. Kaštanová – navrhla použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške
4 000 € na vybudovanie vpuste v rómskej osade.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia prostriedko v rezervného fondu
vo výške 4 000 € na vybudovanie vpuste v rómskej osade?
prítomní

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 186/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Informácie:
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o :
- prevádzke Základnej školy s materskou školou za dodržania opatrení,
-mala by ísť výzva na rekonštrukciu Športovej haly z MAS, pričom by sme mali
byť podporení,
-je stále uzavreté detské ihrisko na Sídlisku ale nemá kto osadiť nové prvky,
-neustále pretrvávajú problémy v dome smútku, nemá ho kto prevádzkovať,
nosiť truhly, kopať jamy a máme ponuku od pohrebnej služby Anubi s, len si
musíme uvedomiť, že služby budú drahšie,
-

nastanú problémy pre Igora Vančíka, ktorý má sklad truhiel v dome
smútku a Anubis zabezpečí kompletné služby, čo môže Vančíka položiť.

Ištók – ak ľudí zaplatíte, tak tam pôjdu robiť do domu smútku.
K uvedenej problematike nastala zo strany poslancov diskusia.
Na základe diskusie bolo konštatované, že treba sa otvorene porozprávať
s Igorom Vančíkom.

12.Diskusia

Ing. Figuli - mal dotaz a pripomienku na vytvorenie plochy na hranie
v Pasiečke pri dome Mária Trnavského, kde by bolo potrebné pre deti upraviť
plochu na detské ihrisko, nakoľko na tejto ulici bývajú mladí ľudia, ktorí majú
asi 30 detí a tieto trávia voľné chvíle a hrajú sa na ceste. B olo by tam dať
nejaké preliezky, už je aj dohoda medzi rodičmi, že by sme sa o plochu starali
a aj stavebná komisia by to mohla prísť pozrieť.
Ing. Struhár – pripomienkoval neupravené verejné priestranstvo po Jánovi
Textórisovi, ktoré treba upraviť a vyfakturovať vlastníkovi nehnuteľnosti,
- prisľúbil pomoc namiesto vlastníka pozemku.
Mgr. Kaštanová - je to súkromný pozemok a my nemôžeme na ňom zasahovať,
nemá to kto ani urobiť, chlapi kosia a nemá kto ani kvety popolievať na
námestí.
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Cena pri samovýrobe dreva v obecných lesoch zo 7€ na 10 €/prm dreva .
Ing. Lojková - informovala, že na zasadnutí finančnej komisii členovia navrhli,
že je potrebné upraviť cenu pri samovýrobe dreva v obecných lesoch a navrhujú
zvýšenie poplatku zo 7€ na 10 €/prm dreva.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie ceny pri samovýrobe dreva v obecných
lesoch zo 7 € na 10 € /prm dreva?
prítomní

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 187/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Na záver boli ešte raz predsedom návrhovej komisie prečítané všetky
uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené.
Po ich odkontrolovaní starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala
poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, zapriala všetkým
príjemne prežité leto a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.
Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Ing. Tomáš Figuli
Jana Mocná
Zapisovateľka:
Mgr.Ružena Kováčová
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