ZÁPISNICA

Č. 18

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 21. 10. 2021
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Z á p i s n i c a

č í s l o 18

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 21. 10. 2021.
Prítomní: poslanci obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Ospravedlnení poslanci : Jana Mocná, Mgr. Dalibor Ďuriš.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

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

návrhom

programu zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie zverejneného návrhu p rogramu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
5. Kontrola

uznesení

prijat ých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Trnavský
9. Rôzne.
10.Diskusia.
11.Kontrola schválen ých uznesení.
12.Záver.
Na

základe

predloženého

návrhu

a skutočnosti,

že

nikto

z poslancov

nepripomienkoval doplnenie programu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo zverejneným programom zasadnutia ?
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prítomní

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 291/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
Mgr. Kaštanová - do návrhovej komisie navrhla starostka obce poslan cov:
Richarda Bálinta, Štefana Ištóka a Ing. Pavla Struhára PhD.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 292/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslan kyne: Mgr.
Stanislavu Zvarovú a PhDr. Janku Pohorelskú .
Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie číslo 293/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
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5.

Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a konštatovala, že uznesenia prijaté na minulom
zasadnutí dňa 19.8.2021 sú v splnené, resp. sú v plnení:
- uznesenie číslo 284/2021- príspevok pre MAS Malohont,
- uznesenie číslo 285/2021- schválené rozdelenie pozemkov je v plnení,
- uznesenie číslo 286/2021 - vyasfaltovala sa Nová š tvrť,
- uznesenie číslo 287/2021 – bola zakúpená traktorová kosačka ,
- uznesenie číslo 288/2021 – mostík cez Rimavu bol opravený,
- uznesenie číslo 290/2021 – bol schválená projektová dokumentácia na
vodovod na ul. Partizánskej a uznesenie je v plnení.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali

uznesenie číslo 294/2021, 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

zastupiteľstv a,

ktoré

sa

uskutočnilo

19.8.2021:
28.8. - v Rimavskej Bani bol zorganizovaný Deň Mikroregiónu Sinec Kokavsko,
29.8. - pietnym aktom na námestí sme si pripomenuli 77. výročie SNP,
21.9. - na Úrade práce soc. vecí a rodiny v Rim. Sobote zasadal výbor
zamestnanosti, na ktorom sa zúčastnila starostka obce,
22.9.- v Kokave nad Rimavicou zasadal Mikroregión Simec -Kokavsko,
27.9.- zasadala rada ZMOGaMu v Rim. Sobote za účasti starostky obce,
28.9.- sa starostka obce zúčastnila súdneho pojednávania na Okresn om súde
v Rim. Sobote,
9.10. - na námestí v Klenovci vystúpila pri príležitosti mesiaca Úct y k starším
dychovka z Hnúšti,
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11.10.

-

sa

starostka

obce

v Rimavskej

Sobote

zúčastnila

stretnutia

s predsedom NR SR Borisom Kollárom a poslancami NR SR,
21.10. v Rimavskej Sobote zasadal výbor zamestnanosti na ÚPSVaR .
Okrem toho sa starostka obce zúčastnila viacerých pracovných stretnutí
ohľadom:
asfaltovania v Novej štvrti, pred farou a v areáli materskej škol y, rôznych
výziev a projektov, výstavby vodovodov na 3 uliciach

v obci, chodníka

v materskej škole, stretnutia UM R Rimavská Sobota, práce na Sieni rodákov,
Zberného dvora a ostatných aktivít organizovaných obcou,
Starostka obce informovala poslancov o skutočnosti, že bola zrealizovaná
stavba medziblokov na ul. SNP, most cez lavičku na ul. SNP, výmena
verejného osvetlenia v obci, bol zrekonštruovaný dvojhrob maďarských
partizánov v Skorušine.
Správu o činnosti obecného úradu vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie číslo 295/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila poslankyňa Ing. Štefánia
Dovalová.
7.

Interpelácia poslancov.

PhDr. Hrušková – na základe otázok od občanov mala dotaz ohľadom
hospodárenia v obecných lesoch a v súvislosti s t ým, aj na činnosť Obecného
podniku Klenovec s.r.o.
- občania sa pýtajú a ja som nemala dostatok informácií, keďže 10 rokov
nebola

súčasťou

obecného

zastupiteľstva,

hľadala

som

si

informácie

a dozvedela som sa zo zasadnutí obecného zast upiteľstva v roku 2016 bola
obecným zastupiteľstvom schválená dozorná rada a konateľ,
- na výpise z obchodného registra nie je uvedená dozorná rada,
- mám dotaz, ako je zabezpečená kontrola v obecnom podniku ,
- zaujíma ma, nakoľko po mojej kontrole zmlúv, ktoré obecný podnik
uzatvoril, zistila som, že sú to zmluvy na externú činnosť na ťažbu a predaj
drevnej hmot y,
- chcem vedieť, na základe čoho disponuje obecný podnik s obecnými lesmi,
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- chcela b y som ako poslankyňa kvalifikovane odpovedať na otázky občanom,
- chcem odpoveď na tieto otázky vo forme správy o činnosti Obecného
podniku Klenovec s.r.o. a informácie o hospodárení v obecných lesoch.
Mgr. Kaštanová – do budúceho zasadnutia pripravíme správu o činnosti
a hospodárení

a príde

konateľ

aj

hospodár

na

zasadnutie

obecného

zastupiteľstva, aby odpovedali na vaše otázky.
Ing. Struhár PhD – taktiež mám dotaz na základe o tázok občanov ohľadom
vodovodov na ul. 9 .mája a na ul. Fučíkovej ohľadom prípojok, či si ich budú
musieť zabezpečiť samotní občania, alebo obec, a či to bude ešte v tomto
roku, či len na budúci rok.
Mgr. Kaštanová – každý si bude musieť zabezpečiť prípojku na vodárňach a
na ul. 9.mája sa už robi a prípojky, budeme vás informovať o situácii a je
pravda, že občania potrebujú informácie. Myslím si, že tohto roku to už
nebude, ale hneď z jari sa to dotiahne.
Ing. Trnavský – pán Marek od vodárov z Hnúšti povedal, že pravdepodobne
v tomto

zimnom

počasí

už

nebudú

montovať

vodomery

a sfunkčňovať

prípojky.
8. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií .
Milan Rapčan, Klenovec, Partizánska 881/40 - žiadosť na predaj
nehnuteľností vo vlastníctve obce
Ing. Trnavský - informoval poslancov o žiadosti Milana Rapčana, bytom
Klenovec, Partizánska 881/40 na

predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce ,

jedná sa o pozemok od jeho domom, ktorú je potrebné schváliť t rojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov v zm ysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa pre
žiadateľa a jedná sa o nehnuteľností vo vlastníctve obce
parcel y registra C-KN
- číslo 4508/6 o rozlohe

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

Zastavané plochy a nádvoria
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- číslo 4508/27 o rozlohe

418 m 2 evidovanú

v k.ú Klenovec na LV - 1238

ako Záhrada za stanovenú cenu 1,00 €.
Ako prípad osobitného zreteľa je: Vlastníctvo stavby rodinný dom s.č. 881 je
postavený na parcele registra C -KN 4508/6, zapísaný na LV -5066 v k.ú
Klenovec, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Zámer predaja tohto obecného
majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 27. 5. 2021 uznesením č. 262/2021 a bol zverejnený na
stránke obce od 1. 6. 2021. do 17. 6 . 2021.
Nakoľko k predmetnej žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce,
v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa
Milana Rapčana bytom Klenovec, ul. Partizánska 881 a to
parcely registra C-KN
- číslo 4508/6 o rozlohe

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

ako Zastavané plochy a nádvoria
- číslo 4508/27 o rozlohe

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

ako Záhrada za stanovenú cenu 1,00 € ?
p ríto mn í
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Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l
sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 296/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Martin Hruška, Klenovec, SNP 102/80 - žiadosť na predaj nehnuteľností
vo vlastníctve obce

Ing. Trnavský - informoval poslancov o žiadosti Martin a Hrušku, bytom
Klenovec, SNP 102/80 na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce , ktorú je
potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zm ysle §9a,
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

z

dôvodu

osobitného

zreteľa

pre

žiadateľa

na

odpredaj

nehnuteľností vo vlastníctve obce
parcely registra C -KN
- číslo 8801/33 o rozlohe

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

Ostatná plocha
- číslo 8801/34 o rozlohe 148 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec na LV - 1238 ako
Ostatná plocha
za celkovú cenu 710,00 € stanovenú znaleckým posudkom číslo 66/2021
vypracovaným znalcom Ing. Jaroslavom Heckom Muránska 486, Tisovec.
Ako prípad osobitného zreteľa je: vstup na pozemky iba cez dvor žiadateľa.
Zámer predaja tohto obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27 . 5. 2021 uznesením č.
261/2021 a bol zverejnený na stránke obce od 1. 6. 2021. do 17. 6. 2021.
Nakoľko k predmetnej žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za odpredaj nehnuteľností vo vlastníctv e obce,
v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa
Martina Hrušku bytom SNP 102/80, Klenovec predaj
nehnuteľností vo vlastníctve obce
parcely registra C -KN
- číslo 8801/33 o rozlohe

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

ako Ostatná plocha
- číslo 8801/34 o rozlohe 148 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec na LV - 1238
ako Ostatná plocha
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za celkovú cenu 710,00 € stanovenú znaleckým posudkom číslo 66/2021
vypracovaným znalcom Ing. Jaroslavom Heckom Muránska 486, Tisovec ?

prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 297/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Alena Figuliová, Klenovec, Partizánska 895 - žiadosť na ukončenie nájmu
priestorov v Dome služieb Klenovec podľa zmluvy č.2/2017 k 31.12.2021
Ing. Trnavský - informoval poslancov o žiadosti Aleny Figuliovej, bytom
Partizánska 895, Klenovec na ukončenie nájmu priestorov v Dome služieb
Klenovec,

kde

k 31.12.2021.

prevádzkovala

Zároveň

uved ené

kvetinárstvo,
priestory

podľa

prehlasuje

zmluvy

č.2/2017

obecný

úrad

za

prebytočný majetok obce a budú ponúknuté na prenájom obvykl ým spôsobom.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že uvedené priestory by sme ponúkli na
prenájom.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti nájomcu Aleny Figuliovej
Partizánska 895, Klenovec na ukončenie nájmu priestorov
v Dome služieb Klenovec podľa zmluvy č.2/2017 k 31.12.2021,
pričom uvedené priestory prehlasuje obec za prebytočný
majetok obce a budú ponúknuté na prenájom obvyklým
spôsobom?

9

prítomní
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Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 298/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Zmluva na umiestnenie Z-BOXU pre prenajímateľa Packeta Slovakia
s.r.o. Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava.
Ing.

Trnavský

-

informoval

o ponuke

na

umiestnenie

Z-BOXU

pre

prenajímateľa Packeta Slovakia s.r.o. Kopčians ka 3338/82A, Bratislava, kde
kuriér uloží zásielku, zákazník si môže zásielku prevziať do určitej doby na
základe PIN kódu a bola by to pomoc pre občanov, ktorí si objednávajú tovar
cez e-shopy, že nebudú musieť čakať kuriéra,
- bolo vyt ypované miesto pre Z -BOX na námestí pri parkovisku,
- Z-Box je napájaný na soláre,
- platili by 1 € po celú dobu nájmu .
Po prerokovaní uvedenej žiadosti dala starostka obce hlasovať o zmluve..
Hlasovanie: Kto je za schválenie zmluvy pre umiestnenie Z -BOXU pre
prenajímateľa Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338/82A,
Bratislava ?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l
sa

0
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K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 299/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Spoločnosť Lipex s.r.o. Železničná 276, Poltár - žiadosť na prenájom
priestorov Klubu dôchodcov od 3. 11. do 30.11.2021 .
Ing. Trnavský - informoval o žiadosti spoločnosti Lipex s.r.o. Železničná
276, Poltár na prenájom priestorov od 3. 11. do 30.11.2021 pre uskutočn enie
školení pre nezamestnaných na 160 hod.
Mgr. Kaštanová - informovala poslancov, že spoločnos ť chcela priestory
v komunitnom centre, ale po prerokovaní by sme im poskytli

zadnú

miestnosť v klube dôchodcov a pri predbežnej diskusii o výške nájomného sa
vyjadrili, že 20 € za deň im je veľa platiť, ale m y musíme zohľadniť aj naše
náklady na prevádzku priestorov na kúrenie, dezinfekciu, sociál ne zariadenie
a pod.
Po

prerokovaní

uvedenej

žiadosti

poslancami

bola

dohodnutá

v ýška

nájomného 20 € na deň v klube dôchodcov a starostka obce dala za žiadosť
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti spoločnosti Lipex s.r.o.
Železničná 276, Poltár na prenájom priestorov Klubu
dôchodcov od 3. 11. do 30.11.2021 s tým, že výška nájomného
bude 20 € na deň?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l
sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 300/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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9.R ô z n e
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy

a školských

zariadení

v školskom

roku

2020/21

v ZŠ

s

MŠ

Vladimíra Mináča v Klenovci
Mgr.

Ľubomíra

Vančíková

-

riaditeľka

ZŠ

s MŠ

Vladimíra

Mináča

v Klenovci predložila poslancom Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škol y a školských zariadení v školskom roku
2020/21 v ZŠ s MŠ Vladimíra Mináča v Klenovci. ktorá je zverejnená aj na
web stránke škol y,
- počet detí postupne klesá a t.č. je počet detí u ž pod 200 (192 žiakov z toho 8
žiakov je v zahraničí).
Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Po prerokovaní uvedenej správy starostka obce dala hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení
v školskom roku 2020/21 podanú riaditeľkou ZŠ a MŠ
Vladimíra Mináča v Klenovci Mgr. Ľubomírou Vančíkovou ?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l
sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 301/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky za rok 2019.
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Parobeková Lucia, hlavná kontrolórka obce – predložila poslancom s právu
nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky za rok 2019.
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky za rok 2019 vzali
poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 302/2021, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Rámcová zmluva na rok 2022 so spol. SENIOR PLUS n.o. a žiadosť o
príspevok za poskytnutú opatrovateľskú službu

PhDr.

Pohorelská

-

predsedníčka

sociálno -zdravotnej

komisie

na

odporúčanie komisie predložila žiadosť o uzatvorenie Rámcovej zmluvy na
rok 2022 so spol. SENIOR PLUS n.o. Slavošovce a žiadosť o zazmluvnenie
484 hod. t.j. 22 prac. dní, 1 € na hod. spolu je to ročne 5 808 € a prepočet je
na 3 odkázaných občanov,
- predložila poslancom aj stanovisko právnika,
- po prerokovaní v komisii sociálno -zdravotnej komisia odporúča nakoľko sa
jedná aj o manželskú dvojicu, ktorí nie sú ležiaci, schváliť príspevok za
poskytnutú opatrovat eľskú službu vo výške 50 % zo sum y uvedenej v žiadosti
t.j. 2904 €,
- informovala o stupni odkázanosti posudzovaných,
- obec má 2 opatrovateľky, ktoré taktiež zabezpečujú opateru seniorov v obci.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že opatrovaných vo väčšine pr ípadov riešia
rodinní príslušníci prostredníctvom úradu sociálnych vecí a tým si v podstate
riešia aj zamestnanosť, obec zamestnáva 2 opatrovateľky,
- so spoločnosťou Senior Plus s.r.o. obec spolupracuje už niekoľko rokov
a spoločnosť zamestnáva rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o svojich
blízkych.
Po prerokovaní uvedenej správy starostka obce dala hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie na odporúčanie sociálno -zdravotnej
komisie žiadosť o uzatvorenie Rámcovej zmluvy na rok 2 022
so spol. SENIOR PLUS n.o. a príspevok za poskytnutú
opatrovateľskú službu vo výške 50 % zo sumy uvedenej
v žiadosti t.j. 2904 € ?
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prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l
sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 303/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Informácia o zasadnutí komisie sociálno -zdravotnej komisie
PhDr. Pohorelská - predsedníčka sociálno -zdravotnej komisie informovala
o zasadnutí komisie.
- predložila na posúdenie aj príspevok na stravovanie dôchodcov ,
- nakoľko sa stravná jednotka zvýšila, príspevok bol 40 centov na obed,
- komisia navrhuje zvýšiť príspevok na 60 centov, alebo zvýšiť stop výšky
dôchodku z 500 € napr. na 550 € a t ým by sa rozšírila cieľová skupina,
Mgr. Kaštanová – navrhujem, aby túto problematiku prerokovala komisia
finančná,
- mesačne doplácame 550 € na stravu dôchodcom z rozpočtu obce.
Po prerokovaní uvedenej problematiky bolo dohodnuté, že príspevok na
stravovanie dôchodcov posúdi komisia finančná a správy obecného majetku.
Informáciu o zasadnutí komisie sociálno -zdravotnej k omisie vzali poslanci na
vedomie a prijali uznesenie číslo 304/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
PhDr. Pohorelská - predsedníčka sociálno -zdravotnej komisie informovala
poslancov, že na

zasadnutí sa zaoberali aj žiadosťou Zuzany Cibuľovej,

bytom Klenovec o pomoc pri riešení bytov ej situácie, ktorá by chcela aj
odkúpiť rodinný dom vo vlastníctve obce v Klenovčoku na splátky.
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Mgr. Kaštanová – informovala, že by sme si mali rozmyslieť, čo ďalej
s t ýmto domom, pretože bolo dobré, že sme ho mali a mohli poskytnúť Gizele
Oláhovej a jej synovi, keď v Dolinke im vyhorel dom,
-na tento rodinný dom by mal predkupné právo Matej Cibuľa, ktorý býva na
spoločnom dvore,
Čajko – poukázal na technický stav rodinného domu, pretože pokiaľ m y ho
prenajmeme, sme aj zodpovední za to, ak by sa v ňom niekomu niečo stalo,
- nevýhodou je aj spoločný dvor,
- keď obec dom kupovala bol vypracovaný znalecký posudok na 3 600 €.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti bolo dohodnuté, že
Cibuľovej, bytom Klenovec ohľ adom

žiadosť Zuzany

pomoci pri riešení bytovej situácie

žiadosť posúdi komisia stavebná.
Informáciu o žiadosti

Zuzany Cibuľovej, bytom Klenovec ohľadom pomoci

pri riešení bytovej situácie s t ým, že žiadosť posúdi komisia stavebná
a poslanci vzali predmetnú žiadosť na a prijali uznesenie číslo 305/2021,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
Ing. Lojková - informovala poslancov o nutnosti prijať rozpočtové opatrenie
č. 4/2021 v zm ysle § 14 ods. 2 písmen a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
- v zm ysle písmena a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové pr íjm y a celkové výdavky:
Položka

Schválený
rozpočet

Úprava

322 001 – kapitálové granty a transfery
312 001 – bežné granty a transfery

484 360,00
840 560,00

- 9 200,00
+ 9 200,00

717 002 – rekonštrukcia a modernizácia –
obnova pamätníka I. a II. sv. vojny
630 – tovary a služby –
- obnova pamätníka I. a II. sv. vojny

358 200,00

- 14 200,00

429 415,00
+ 14 200,00
+ 5 000,00

- pamätná izba
610 – mzdy
(program 5. 1. – obecná polícia)

317 080,00

- 5 000,00
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- v zmysle písmena b) povolené prekročenie príjmov:
o

bežné granty a transfery

41 445 EUR

-v zmysle písmena c) povolené prekročenie výdavkov:
o

bežné výdavky

41 445 EUR

Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie rozpočtového opatrenia č.4/2021 tak ako
bolo predložené?
p ríto mn í

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 306/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Rozpočtové opatrenie č. 5/2021
Ing. Trnavský – predložil poslancov zmeny v rozpočtovom opatrení 5/2021 a
informoval poslancov o :
- nutnosti opravy vežičky
- doasfaltovanie druhej vrstvy MŠ
- bezbariérový vstup OU + rekonštrukcia priestorov a úpravy v komunitnom
centre
- p rekr ytie ri golov na ulici 9. máj a
Mgr. Kaštanová – peniaze sa zvýšili z prác, ktoré sa už urobili.

Ing. Trnavský - informoval poslancov o nutnosti prijať rozpočtové opatrenie
č. 5/2021 v zm ysle § 14 ods. 2 písmen a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
-V

zm ysle

písmena

a)

presun

rozpočtovaných

prostriedkov

v rámci

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjm y a celkové výdavky
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Položka

Úprava

Schválený
rozpočet

Uznesenie 256/2016 – bezbariérový vstup do
lekárne
Oprava vežičky
Doasfaltovanie druhej vrstvy MŠ

8 000,00

- 8 000,00

0
0

+ 1 500,00
+ 6 500,00

Uznesenie 537/2018 - Kúrenie spoločenský
dom

3 666,00

- 3 666,00

Bezbariérový vstup OU + rekonštrukcia
priestorov
Úpravy v komunitnom centre

0

+ 2 000,00

0

+ 1 666,00

Uznesenie 276/2021 – strecha na budove
hotela Vepor
Prekrytie rigolov na ulici 9. mája

4 606,00

- 4 606,00

0

+ 4 606,00

Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie rozpočtového opatrenia č.5/2021 tak ako
bolo predložené?
p ríto mn í

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 307/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 v sume
11 tis. € na úpravu terénu a vybudovanie oddychovej zóny s vybavením
pre športové vyžitie detí na ul. Pasiečka

Ing. Trnavský - informoval poslancov o návrhu na použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 v sume 11 tis. € na úpravu
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terénu a vybudovanie oddychovej zóny s vybavením pre športo vé vyžitie detí
na ul. Pasiečka o výmere 15 x 30 m s oplotením.
Čajko – sú tam náročné terénne úpravy,
- bude tam oddychová zóna, preliezky a plocha sa oplotí.
Mgr. Kaštanová – táto požiadavka je zrealizovaná aj na základe pripomienky
poslancov.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2020 v sume 11 tis. € na úpravu
terénu a vybudovanie oddychovej zóny s vybavením pre
športové vyžitie detí na ul. Pasiečka ?
p ríto mn í

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 308/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Projektový zámer na opravu fasády obecného úradu

Ing. Trnavský – bude výzva na kultúrne pamiatky a informoval poslancov o
projektovom zámere na opravu fasády obecného úradu.
Mgr. Kaštanová – v januári vyjde táto výzva a m y musíme byť pripravení,
- budova obecného úradu je v havarijnom stave.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať
Hlasovanie: Kto je za schválenie projektového zámeru na opravu fasády
obecného úradu?
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p ríto mn í

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 309/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Projektový

zámer

na

opravu

komunikácie

a oporného

múra

pod

cintorínom.
Ing. Trnavský - navrhol poslancom projektov ý zámer na opravu a rozšírenie
komunikácie a oporného múra pod cintorínom.
Mgr. Kaštanová – bude to drahá investícia
Čajko – táto investícia sa dá robiť aj na etapy,
- ľudia si už robia chodníky a pri daždivom počasí sa môže zosunúť zemina,
-

aj

teraz

sú

výzvy

na

komunikáciu,

ale

keď

nemáme

projektovú

dokumentáciu, nemôžeme sa do výzvy prihlás iť.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie projektového zámeru na opravu
komunikácie a oporného múra pod cintorínom ?
p ríto mn í

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 310/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Návrh na vypracovanie projektového zámeru na rekonštrukciu chodníkov
v Pasiečke a spoluúčasť vo výške 3 000 € na túto investičnú akciu.
Ing.

Trnavský

-

je

možnosť

čerpať

dotácie

a

navrhol

poslancom

vypracovanie projektového zámeru na rekonštrukciu chodníkov v Pasiečke,
ktorý je od ul.1 mája v dezolátnom stave .
Mgr. Kaštanová – teraz by sme potrebovali schváliť spoluúčasť

vo výške

3 000 € na túto investičnú akciu , ktorá bude stáť omnoho viac, výzva je už
vyhlásená 6.10. a projekt sa podáva do 5.11.
- je tam úzky chodník, úzka cesta, ešte nevieme, z čoho ho budeme robiť, ale
projekt nám treba vypracovať ,
- taký úzky finišér na chodníky nemajú.
Čajko – projekt sa dá rozdeliť na etapy a môžeme ho potom riešiť aj
z vlastných zdrojov.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie vypracovania projektového zámeru na
rekonštrukciu chodníkov v Pasiečke a spoluúčasť vo výške
3 000 € na túto investičnú a kciu?
p ríto mn í

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 311/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Projektový zámer na opravu chodníka a odvodňovacieho rigola na ulici
9.mája
Ing.

Trnavský

projektového

-

informoval

poslancov

o návrhu

na

vypracovanie

zámeru na opravu chodníka a odvodňovacieho rigola na ulici

9.mája.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie vypracovania projektového zámeru na
opravu chodníka a odvodňovacieho rigola na ulici 9.mája ?
p ríto mn í

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 312/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Návrh na vypracovanie projektového zámeru na vybudovanie rigola na
ulici Nová štvrť od rod. domov číslo súpisné 746 po 749 .
Ing. Trnavský

- predložil

poslancom

návrh na projektový zámer na

vybudovanie rigola na ulici Nová štvrť od rod. domov číslo s úpisné 746 po
749,
- je to ulica, ktorá je pravidelne vytopená v čase povodní z Majera.
Mgr. Kaštanová – je to najčastejšie vytopená ulica zaplavená z rómskej
osady, kde musíme urobiť veľkú jamu, bolo na jednaní povedané, že m y ako
obec sme to zadubnili a je tam malá rúra a musíme tieto protipovodňové
opatrenia urobiť na vlastné náklady,
- povedali, že povodne môžeme stále čakať a nič s t ým neurobíme.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie vypracovania projektového zámeru na
na vybudovanie rigola na ulici Nová štvrť od rod. domov
číslo súpisné 746 po 749 ?
p ríto mn í

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 313/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Žiadosť

o poskytnutie

finančn ej

čiastky

3 800

€ na

vydanie knihy

Vlastiveda Klenovca od autorov Mgr. Júliusa Molitorisa a prof. Igora
Tomu
Mgr. Kaštanová - informovala poslancov o žiadosti na poskytnutie finančnej
čiastky 3 800 € na vydanie knihy Vlastiveda Klenovca od autorov Mgr.
Júliusa Molitorisa a prof. Igora Tomu , kde je zhrnuté množstvo informácii
z histórie Klenovca a oni nemajú financie aby túto knihu vydali,
- pre zasadnutím obecného zastupiteľstva telefonoval Mgr. Molitoris, že b y
potrebovali 3 771,60 € pričom by 50 ks výtlačkov knihy išlo pre jedného aj
druhého autora, povinné výtlačky do knižníc a 200 ks by išlo pre obec, kniha
bude mať formát A5,
- ja som videla a čítala rukopis, sú tam s pracované staršie roky, ktoré ja by
som nevedela posúdiť, č i to tak bolo, alebo nie,
- sú to autori, ktorí nenapísali prvú knihu a venujú sa histórii a je na nás, či
máme záujem podporiť túto knihu.
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Mgr. Zvarová – ja som niečo naklepané videla, a žiaľ, že sa s t ým nedalo už
nič robiť, škoda, že sa

nad t ým nesede lo, pretože sú tam aj nie správne

informácie a škoda, mohlo sa to pripomienkovať,
- keď sa dá kniha do obehu, tak už je to pravda pre t ých, ktorí to nepoznajú.
Čajko – nedoniesli nám tak ú verziu, že by ju niekto mohol pripomienkovať.
Mgr. Kaštanová – kniha je pohľad autorov a akúkoľvek knihu keď zoberieme
do rúk, tak je to pohľad autora.
Mgr. Zvarová – m yslím historické fakt y.
PhDr. Hrušková – mala dotaz, či sa musíme dnes rozhodnúť ?
- kultúrna komisia ju mohla posúdiť,
- m y budeme na ňu dávať peniaze.
Mgr. Kaštanová – oni to chcú v novembri vydať a neviem, či by sme ju
vedeli m y posúdiť.
Mgr. Zvarová – m y sa venujeme histórii , máme aj z archívu nejaké veci.
Čajko – požiadali nás, sú to naši rodáci .
Mgr. Zvarová – je to o obci a chýba tu monografia,
- keď v Kokave robili monografiu , tak tam bol prizvaný tím odborníkov,
- ja si obidvoch pánov vážim, aj ich prácu, ale sú tam veci, ktoré nie sú
celkom správne.
Mgr. Kaštanová – nie je to monografia, je to ich kniha a ja by som si
nedovolila meniť niečo, čo oni napísali.
Čajko – na pracovnom stretnutí s pánom profesorom hovoril, že by to malo
ísť do kultúrnej komisii, ale oni to majú už v tlačiarni, chcú to čo najskôr
vytlačiť.
PhDr. Hrušková – ja som sa náhodou stretla s pánom profesorom a on chcel,
aby sa stretlo viacej ľudí a posúdili knihu.
Čajko – pán profesor tu bol asi pred mesiacom , knihu nám dal k nahliadnutiu
a ešte nebola zviazaná,
- chceli sme, aby dali nejaký rozpočet , aby to išlo do komisii kultúrnej aj
finančnej a oni sa ozvali teraz tesne pred zasadnutím zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová – pre mňa to má veľký význam , aby sme zachovali čo
najviac vecí od našich rodákov a starších občanov, to je potom lepšie pre nás.
Mgr. Zvarová – tam boli historické fakt y chybné a ja som mala knihu len
chvíľu.
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Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.

Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti na poskytnutie finančnej čiastky
z rezervného fondu 3 800 € na vydanie knihy Vlastiveda
Klenovca od autorov Mgr. Júliusa Molitorisa a prof. Igora
Tomu?
p ríto mn í

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 314/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Informácia o možnosti odkúpenia rodinného domu na ul. SNP č. 104
Ing. Trnavský

- informoval o možnosti odkúpenia rodinného domu na ul.

SNP č. 104.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že na stretnutí zástupcov bytoviek bol
pripomienkovaný dezolátny stav rodinného domu na ul. SNP č. 104 po pani
Benčíkovej,
- je len škoda, že v obci boli 4 ml yny a nedokázali sme zachrániť ani jeden,
- vlastník nehnuteľnosti sa vyjadril, že nevie za akú cenu by ho predal,
-jednou z možností by bolo odkúpenie domu, jeho zbúranie a postavenie napr.
garáží,
-

taktiež

obec

nebude

investovať

do

predmetného

domu,

pretože

sú

dôležitejšie investície, ak by sme ho odkúpili musíme hneď vedieť, že čo
s ním,
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- informovala o tom, že aj pán Juhás chce 33 tis. € za nehnuteľnosť na
námestí, ktorý chátra a je v centre obce a pri takejto sume je potrebný
znalecký posudok,

- zam yslite sa nad týmito budovami, lebo v budúcnosti ich budeme musieť
riešiť.
Ištók – najhoršie je, že dom je na námestí.
Čajko – dom na ul. SNP špatí okolie a v komisii sme už niekoľkokrát riešili
objekt y na podnet susedov, ale nie je to také jednoduché, zbúrať takýto dom.
Informáciu starostky vzali poslanci na ved omie a prijali

uznesenie číslo

315/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

10.Diskusia .
Istók – mal dotaz ohľadom vysporiadania pozemkov na ul. Červenej armády
od Dovalu po Demetera.
Čajko – cesta nie je vedená v katastri nehnuteľností,
- bude to treba odkúpiť od vlastníkov, alebo zriadiť vecné bremeno, cesta je
tam dlhé roky,
- je tam veľa vlastníkov, žijúcich aj zosnul ých.
Mgr. Kaštanová – začneme s vysporiadaním a tak, aby to do budúcna malo
význam,
- dôležité je ako sa k tomu postavia aj vlastníci pozemkov.
Mgr. Vančíková – mala dotaz, či sa m yslí na kotolňu v základnej škole ,
pričom jedno čerpadlo už vypadlo, bude potrebná jej rekonštrukcia,
- pri rekonštrukcii sa školský dvor zničil a na jar sa bude musieť riešiť
príjazdová panelová cest a a betónová plocha,
- múr pri oplotení je vo veľmi zlom stave.
Mgr. Kaštanová – ohľadom rekonštrukcie kotolne počkáme na výzvu
a ostatné pripomienky dajte na papier a pošlite nám to,
- informovala o stretnutí predsedov spoločenstiev bytových domov na
Sídlisku ohľadom kosenia verejných priestranstiev, ktoré sa budú kosiť
zamestnancami obce a to budú ďalšie náklady,
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- informovala, že peniaze získané z testovania cca 20 tis. € bude použité na
odvoz a uskladnenie TKO,
-vyzvala poslancov na návrhy k rozpočtu, ktorý sa bude schvaľovať 12/2021.
Na

záver

boli

predsed om

návrhovej

komisie

ešte

raz

prečítané

a odkontrolované všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva schválené.
Po odkontrolovaní schválených uznesení starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová
poďakovala poslancom za účasť

na zasadnutí obecného zastupiteľstva a

zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Stanislava Zvarová
PhDr. Janka Pohorelská

Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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