Z Á P I S N I C A Č. 11
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 25. 2. 2016
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Zápisnica

číslo

11

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 25. 2. 2016
Prítomní: -

7 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
poslanci Ing. Štefánia Dovalová ( PN) a poslanci JUDr. Pavel
Struhár, PhDr. Katarína Zamborová a Mgr. Stanislava Zvarová sa
ospravedlnili.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala prítomných a konštatovala, že na
zasadnutí je prítomných 6 poslancov obecného zastupiteľstva a poslanecký zbor je
uznášaniaschopný.
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. Prerokovanie a schválenie návrhu prílohy č.6 k VZN č.1/2011 – Dotácia na
rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ( www.klenovec.sk).
Predkladá: Ing. Viktória Majerová
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015.
Predkladá : Lucia Parobeková
10. Návrh na zrušenie VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie
s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Klenovec zo dňa 7. 5.
1999.
Predkladá: Vladimír Dovala,
11. Schválenie návrhu Programu rozvoja o bce Klenovec na roky 2016-2020 .
(www.klenovec.sk).
12. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá : Ing. Viktória Majerová a Ing. Mário Trnavský
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Schválenie uznesení.
16. Záver.
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2.Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Následne starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k navrhovanému programu
zasadnutia dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu?
prítomní

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš,
Mgr. Janka Pohorelská, Ma rtin Štefánik

za

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš,
Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený uznesením č. 214/2016,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci

Mgr. Janka

Pohorelská, Mgr. Eva Brndiarová a Richard Bálint.
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

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš,
Mgr. Janka Pohorelská, Mart in Štefánik

za

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš,
Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 215/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

3

4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Mgr. Dalibora Ďuriša a
Martina Štefánika.
Určených overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu
prijali uznesenie č. 216/2016, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Za zapisovateľku zápisnice bola starostkou obce určená Ing. Viktória Majerová.
5. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Starostka obce konštatovala, že na minulom zasadnutí bo li prijaté okrem iného aj
uznesenia a to č. 204/2015 (Skalická), 206/2015 (Evasport), ku ktorým sa vrátime
v bode rôznom. Na základe uznesenia č. 207/2015 búrať sa bude v 3/2016, podľa
uznesenia č. 209/2015 podpísanie zmluvy o budúcej zmluve s firmou Natur Pack sa
uskutočnilo, uznesením č. 210/2015 sa schválil prenájom priestorov v zdravotnom
stredisku, čo aj bolo zverejnené.
Informáciu

o kontrole

uznesení

prijatých

na

minulom

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali

zasadnutí

obecného

uznesenie č. 217/2016, 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 zastupiteľstva:
-

14.12. sa uskutočnilo pracovné stretnutie s firmou Vares v Banskej Bystrici
na ktorom sa zúčastnila starostka obce Ing. Trnavský a Ján Sihelský
ohľadom prevádzky káblovej televízie v obci,

-

15.12. sa na pracovnom stretnutí so zástupc ami firmy Steffe stretla starostka
obce ohľadom spolupráce v oblasti nových služieb, ktoré ponúkajú,

-

16.12. bolo na okresnom úrade zorganizované pracovné stretnutie starostov
obcí okresu na zabezpečenie úloh spojených s voľbami do NR SR,
4

-

18.12. sa starostka obce stretla na pracovnom stretnutí s prokurátorom
Okresnej prokuratúry,

-

22.12. bola prediskutovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu
materskej školy s Ing. Revešom,

-

26.12. zorganizovala TJ Klenovec Vianočný turnaj v minifutbale,

-

28.12. zástupcovia spoločnosti Natur-Pack navštívili vedenie našej obce
ohľadom nového zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z.,

-

v predvianočnom období sa uskutočnili vianočné stretnutia vedenia obce
s členmi organizácií, spolkov a škôl pôsobiacich v obci,

-

29.12. sa uskutočnila Silvestrovská estráda zorganizovaná mladými členmi
folklórneho súboru,

-

11.1. sa starostka obce zúčastnila na zasadnutí Rady ZMOGaM -u v R.
Sobote,

-

12.1. sa starostka obce zúčastnila na Sneme ZMOGaM-u v R.Sobote,

-

13.1. vedenie obce zorganizovalo pracovné stret nutie s riaditeľom základnej
školy a riaditeľkou materskej školy ohľadom spojenia týchto dvoch škôl
v tomto roku,

-

19.1. sa uskutočnilo vyhodnotenie 37. ročníka GMFS a pripravuje sa nový
ročník,

-

20.1. v obradnej sieni obce členovia, náhradníci a zapisovateľky okrskových
volebných komisií pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať 5.3.2016
zložili zákonom predpísaný sľub,

-

22.1. sa starostka obce a Ing. Trnavský zúčastnili pracovného stretnutia
s právnikom vo Zvolene ohľadom Športovej haly,

-

23.1. sme si pripomenuli oslobodenie našej obce v miestnom rozhlase, na
infokanáli a na webovej stránke obce,

-

27.1.

sa

uskutočnilo

opakované

stretnutie

s Ing.

Revešom

ohľadom

projektovej dokumentácie k rekonštrukcii materskej školy,
-

2.2. sa starostka obce stretla na pracovnom r okovaní s Ing. Gálovou
stavebnou inžinierkou z Lučenci ohľadom p osudku na stavbu Športová hala,

-

8.2.bolo v R.Sobote rokovanie ohľadom Zberných surovín, na ktoré boli
pozvaní zástupcovia z Rim. Soboty, Hnúšte a Klenovca, pričom zberňa
v Klenovci bude odovzdaná do konca marca,

-

8.2. v Rim. Bani zasadala Rada ZMOGaM-u,
5

-

9.2. sa uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie na Okresnej prokuratúre
v Rim. Sobote,

-

9.2. sa na Okresnom úrade v Rim. Sobote uskutočnilo pracovné stretnutie so
zástupcami vlády SR ohľadom Strat egického plánu rozvoja okresu,

-

10.2. v Hnúšti zasadal Mikroregión Si nec-Kokavsko,

-

11.2. sa starostka obce stretla s predsedníčkou MO Matice slovenskej
ohľadom pripomenutia 20. výročia úmrtia nášho rodáka Vladimíra Mináča,

-

16.2. boli prerokovávané materiál y z kontroly na Okresnej prokuratúre
v Rim. Sobote,

-

17.2. sa stretla dočasná pracovná komisia na zariadenie Múzea súkenníctva
a gubárstva a Klenovskej izby.
Okrem uvedených činností vedenie obce uskutočňoval o :

-

aktivity na prebratie Športovej, haly,

-

prípravné práce na uskutočnenie volieb do Národnej rady SR, pričom
starostka obce mala vytvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti,
ktoré boli vytvorené v mesiaci január nasledovne:
volebný okrsok č. 1 a volebná miestnosť v Klube dôchodcov,
volebný okrsok č. 2 a volebná miestnosť v zasadačke na prízemí OcÚ,
volebný okrsok č. 3 a volebná miestnosť v základnej škole,

-

starostka obce mala za úlohu vymenovať zapisovateľky okrskových
volebných

komisií, čo bolo uskutočnené v mesiaci január nasledovne:

okrsok č. l. – Magdaléna Moncoľová
okrsok č. 2 – Ing. Viktória Majerová
okrsok č. 3 – Mgr. Ružena Kováčová
-

uskutočňujú sa protipovodňové opatrenia a to, čistenie potokov a jarkov,

-

pripravujú sa podklady pre nové výzvy na predkladanie projektov,

-

opravuje sa vodovodné potrubie v budove domu služieb a montujú sa
vodomery, aby bola zrejmá spotreba odberných miest a ľahšie sa hľadali
prípadné poruchy,

-

dali sme vypracovať ponuk y na hydroizolačný náter na opravu striech na
kultúrnom dome,

-

opravujú sa striešky na drevených stánkoch, aby boli použiteľné na
Klenovskú rontouku,
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-

zapojili sme sa do elektronizácie miest a obcí cez DECOM, pričom zatiaľ
prebieha len skúšobná prevádzka na daniach a dostali sme výpočtovú
techniku – 4 stolné PC, 10 notebookov a 3 multifunkčné zariadenia,

-

v najbližšom čase opravíme strechu na garáži pri zdravotnom stredisku,

-

pripravuje sa oplotenie a úpravy terénu pri materskej škole.

Správu

o činnosti

obecného

úradu

od

posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 218/2016, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
O 15,50 sa na zasadnutie dostavila poslankyňa Ing. Edita Bartová.
7. Interpelácia poslancov.
Mgr. Pohorelská – mala dotaz ohľadom káblovej televízie a spolupráce s firmou
Vares.
Mgr. Kaštanová – informovala

o odpovedi zástupcov firmy Vares, ktorá bola

zameraná na zvýšenie poplatku za rozšírenú ponuku,
-

oficiálna ponuka zatiaľ neprišla.

Bálint – konštatoval, že garantovali nezvyšovanie poplatkov pre programy, ktoré sú
v základnej ponuke,
-

Maslen sa bude viac zaujímať o internet ako o káblovku.

Štefánik – Vares sa musí dohodnúť s Maslenom aj za internet.
Čajko – treba sa spojiť s Maslenom, ktorý prevádzkuje káblovku aj v Tisovci,
-

Maslen povedal, že pôjde do toho aj bez Varesu a od novembra už prešlo veľa
času a zatiaľ sa nič nedeje,

-

rekonštrukciu káblovky je potrebné robiť kvôli internetu,

-

do dnešného dňa nedali ponuku,

Mgr. Kaštanová – oslovíme pána Maslena.
Mgr. Pohorelská – mala doraz ohľadom Športovej haly.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že na základe doporučenia právnika, sme
dali vypracovať znalecký posudok na túto stavbu, pričom sme oslovili súdnu znalkyňu
Ing. Gálovou z Lučenca, ktorá prišla, pozrela si stavbu aj si ju zdokumentovala,
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-

potrebuje k posudku stavebný denník, pán Valach ho však odmietol ho vydať
nielen nám ale aj súdnej znalkyni, od nás mu išla ďalšia urgencia na
odovzdanie denníka,

Parobeková – hlavná kontrolórka informovala, že na preberacie konanie neprišiel pán
Valach ale poslal 3 pánov, ktorí neboli kompetentní a nebol tam ani stavbyvedúci.
Mgr. Kaštanová – informovala o zástupcoch obce, ktorí sa zúčastnili tohto
preberacieho konania a pánovi Valachovi bol daný aj písomný zoznam závad,
-

poslali nám projekt,

-

kúrili sme v hale, treba tam odvetrávacie hlavice, ktoré tam mali byť pri stavbe
hneď namontované,

-

zvlnenú podlahu opravili,

-

v zmluve je napísané, že halu preberieme len keď bude užívaniaschopná, a túto
podmienku máme zakomponovanú v zmluve.

Štefánik – hlavice už mali byť namontované, konštatoval, že je veľmi zlá spolupráca
s pánom Valachom, vždy je nedostihnuteľný, my ho urgujeme a má výhovorky a pod.
-

Valach má originál a 2 kópie, t.j. 3 stavebné denníky.

Čajko – firma nemala atesty, aj stavebný dozor si žiadal stavebný denník od
zhotoviteľa.
Bálint – konštatoval, že pri výberovom konaní na stavbu Športovej haly sa táto firma
nedala vylúčiť.
Bálint – mal dotaz ohľadom projektu na rekonštrukciu materskej školy.
Mgr. Kaštanová – za projekt na rekonštrukciu dáme cca 5 tis. €,
-

zastavili výzvu, pustili ju v januári, pričom projekt je skoro hotový, len nás
brzdí rozpočet, treba zvýšiť počet detí, čo je spojené s rozšírením kapacity cca
o 30 %, projekt bude pripravený,

-

kapacita našej materskej školy je 85 detí, nehovoríme o návštevnosti a my
nevieme naplniť ani pôvodnú kapacitu škôlky už niekoľko rokov,

-

ďalšia výzva je keď je zvýšenie o 10 miest,

-

aktuálne sa nemôžeme zapojiť, budeme ju opravovať po častiach,

Bálint – konštatoval, že všetky výzvy sú podmienené zvýšením kapacity škôlky a jej
rozšírením,
-

u nás sa rodí menej detí,

-

z Klenovca vozia skôr deti do Hnúšti, kde chodia do roboty.
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Mgr. Kaštanová – demografický vývoj v obci je nepriaznivý,

8.

-

je klesajúca tendencia aj v základnej škole,

-

na budúci rok budú asi len 3 triedy v materskej škole,

-

návštevnosť v materskej škole je asi 40 detí,

-

populačná explózia u nás nehrozí.
Prerokovanie a schválenie návrhu prílohy č.6 k VZN č.1/2011 – Dotácia

na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (www.klenovec.sk).

Ing. Majerová – predložila poslancom na prerokovanie a na schválenie návrh prílohy
č.6 k VZN č.1/2011 – Dotácia na rok

2016 na prevádzku a mzdy na dieťa

materskej školy a žiaka školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

ktorý bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na web stránke obce nasledovne:
Kategória škôl a
školských zariadení
Materská škola Karola Pajera
v Klenovci a ŠJ MŠ
Školská jedáleň pri Základnej škole
Vladimíra Mináča v Klenovci
Školský klub detí pri Základnej škole
Vladimíra Mináča v Klenovci

Dotácia na mzdy a prevádzku
na 1 žiaka v eurách na rok
2 211,68
142,70
428,06

Výška dotácie bola vyčíslená podľa zákona č. 596/2003 Z. z . o štátnej správe
v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Nariadenia vlády SR

č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov

vypočítaného ako súčin počtu detí (podľa stavu k 15. 9. 2015), hodnoty
koeficientu z prílohy č. 3a Nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. a

hodnoty

jednotkového koeficientu pre kalendárny rok 2016.
Prostriedky vyčíslené pre materskú školu nebudú poskytované formou dotácie,
ale budú predstavovať priame náklady obce, nakoľko materská škola nemá
právnu subjektivitu.
Bálint – konštatoval, že nenašiel na web stránke obce návrh prílohy a navrhol, že
do pozvánky treba dávať celý link, som zbehlý v internete, ale som ho nenašiel.
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Mgr. Kaštanová – všetky prerokovávané materiály sú na úradnej tabuli web
stránky obce a návrh bol zverejnený už dávnejšie asi od polovice januára , len si to
treba poriadne pozrieť.
Nakoľko

poslanci

nemali

žiadne

pripomienky

k

prerokovávanému bodu

programu dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu prílohy č .6 k VZN č.1/2011 –
Dotácia na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce ?
prítomní

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bar tová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

6

Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

1

Richard Bálint

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie číslo 219/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015 .
Parobeková – hlavná kontrolórka obce podrobne informovala poslancov o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015.
Mgr. Kaštanová - vyzvala poslancov, aby sa k správe hlavnej kontrolórky
vyjadrili.
Mgr. Pohorelská – ťažko sa vyjadriť, keď sme to takto narýchlo vypočuli.
Parobeková – vyzvala poslancov, aby sa hocikedy spýtali, ak majú nejaké
nejasnosti,

pričom

správy

a dokumentácia

z kontrol

sú

kedykoľvek

u nej

k nahliadnutiu.
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015 vzali poslanci
na vedomie a k uvedenému bodu programu prijali uznesenie číslo 220/2016, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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10. Návrh na zrušenie VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie
s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Klenovec zo dňa
7. 5. 1999.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o tom, že dňom 7.5.1999 bolo účinné
VZN

o podmienkach chovu, držania a manipulácie

s domácimi

a úžitkovými

zvieratami na území obce Klenovec o ktorom ani nevedela,
-

o existencii

predmetného

VZN

som

sa

dozvedela

len

po

kontrole

prokurátora, ktorý nám bol na previerku prijatých VZN obce a na kontrole
pokutových blokov vydávaných členmi obecnej polície,
-

toto VZN bolo u obecnej polície, ktorá podľa neho pracovala a pri vyberaní
pokút sa odvolávali na predmetné VZN,

-

na základe uvedenej previerky prokurátor vzniesol protest podľa § 22 ods.
1 písm. a) bod 2 a § 25 ods.1 Zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
v platnom znení proti predmetnému VZN a doporučil VZN zrušiť, nakoľko
je v rozpore s niektorými zákonmi a vypracovať nové,

-

toto je aj nedôslednosť práce náče lníka obecnej polície, pretože robili podľa
tohto VZN a dobre vedia, že všetky VZN obce musia byť zverejnené a toto
zverejnené nebolo.

Dovala – predložil poslancom návrh na zrušenie VZN o podmienkach chovu, držania
a manipulácie

s domácimi

a úžitkovými zvieratami na území obce Klenovec

účinné od dňa 7. 5.1999 na základe protestu prokurátora, nakoľko je v rozpore
s niektorými všeobecne právnymi predpismi,
-

informoval o novom zákone ohľadom držania psov,

-

požiadal o pomoc pri spracovaní nového VZN zástupcu starostky obce
a predsedníčku komisie verejného poriadku.

Čajko – hľadal som na internete toto VZN a nebolo zverejnené,
-

nie je nám známy text predmetného VZN,

Mgr. Pohorelská – takže treba predmetné VZN zrušiť a vypracovať nové do termínu
budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Poslanci vzali

protest prokurátora na vedomie a n akoľko

nemali žiadne

pripomienky k predloženému návrhu dala starostka obce hlasovať .
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Hlasovanie : Kto je za schválenie zrušenia VZN o podmienkach chovu, držania
a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území
obce Klenovec účinné od dňa 7. 5. 1999 s tým, že nové VZN
vypracuje náčelník OP do termínu zasadnutia budúceho
obecného zastupiteľstva ?
prítomní

7

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

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Ja nka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

Poslanci vzali protest prokurátora na vedomie a k uvedenému bodu programu
prijali uznesenie číslo 221/2016, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

11. Schválenie návrhu Programu rozvoja obce Kleno vec na roky 2016-2020 .
Mgr. Kaštanová - informovala poslancov o návrhu Programu rozvoja obce Klenovec
na roky 2016-2020, ktorý je zverejnený na web stránke obce,
-

vyzvala poslancov, aby návrh pripomienkovali, pretože treba do neho
zamontovať všetko, čo by sme chceli v obci v budúcnosti robiť, pretože, ak
zamýšľané aktivity nebudú v ňom obsiahnuté nebude možné žiadať o finančnú
podporu na ne cez výzvy,

-

všeobecné časti boli preklopené z PHSR, treba ho aktualizovať, je to rozsiahly
materiál,

-

upriamila pozornosť na IBV,

-

PRO je a bude zverejnený a bude slúžiť občanom k rôznym účelom,

-

a preto je potrebné, aby PRO bol kvalitný dokument,

-

opravená verzia je už na stránke a bude to výsledok našej práce,

-

vyzvala poslancov, aby komunikovali aj prostredníctvom e -mailov,

Čajko – konštatoval, že všeobecné časti sa v tomto dokumente veľakrát opakujú,
-

upozornil, že IBV je v Územnom pláne obce,
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Mgr. Pohorelská – už mám pripravené pripomienky, ktoré potom doplníme,
-

mala dotaz ohľadom cyklotrás,

-

pripomienkovala opravu cestu do Pavlínky,

Mgr. Brndiarová – pripomienkovala podmytý potôčik v Klenovčoku a opravu cesty
v Klenovčoku.
Mgr. Kaštanová – obec neničí cestu v Klenovčoku, bude sa musieť zvolať jednanie
Roľníckeho družstva a Lesov SR, aby finančne prispeli na jej opravu,
-

potôčik v Klenovčoku je vo vlastníctve Lesov SR,

-

cyklotrasy by boli zaujímavé na trase Klenovec – Hnúšťa, pre niekoho zasa
trasa Klenovec-Vrchy,

-

potôčik Klenovčok sa upraví na základe výzvy cez životné prostredie a je aj
staršie uznesenie ohľadom jeho regulácie a opravy cesty v Klenovčoku,

Čajko – konštatoval, že obec nemôže investovať do pozemkov, ktoré sú v súkromnom
vlastníctve.
Štefánik – Program rozvoja obce je živý materiál a bude sa s ním ešte pracovať.
Mgr. Kaštanová – ešte raz vyzvala poslancov na pripomienkovanie uvedeného návrhu
Programu rozvoja obce na roky 2016-2020 tak, aby sa na budúcom zasadnutí na
základe pripomienok mohol PRO schváliť.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k uvedenému bodu programu
zasadnutia, uvedené informácie vzali na vedomie a prijali uznesenie číslo
222/2016, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

12. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
TJ Družstevník – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie.
Ing. Majerová – informovala o žiadosti TJ Družstevník o poskytnutie finančnej
dotácie vo výške 4 800 €.
Žiadosť bola prerokovaná v komisii finančnej, ktorá ju doporučuje schváliť 4 600 €
a to na činnosť TJ a to 3800 € pre futbalový klub a 800 € pre bedmintonový oddiel.

13

Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že je táto suma je taká ako vlani,
-

je to suma na menšie akcie,

-

nie je problém pri väčších akciách podporiť TJ, dali sme na striedačky ,

-

máme zvýšené náklady vyše 3 tis. € na elektriku a vznikla porucha a strata
na vode vznikla vo výške cca 2 tis. € a tak sme prišli o veľké peniaze,

-

zlyhala komunikácia medzi vedením resp. hospodárom TJ a vedením obce,
pretože cez zimu tam nebol správca a nemali sme od tribúny kľúče, nikto
nekontroloval priestory a roztrhnutím potrubia vytieklo veľké množstvo
vody.

Čajko – veď je tam správca, ktorý by mal byť aj zodpovedný a keď končil, tak mal
cez zimu odstaviť vodu.
Nakoľko poslanci nemali už ďalšie pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať o žiadosti.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti TJ Družstevník o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 4 600 € na činnosť TJ
(3800 € pre futbalový klub a 800 € pre bedmintonový oddiel)
s tým, že poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná najneskôr
do 31. 12. 2016?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 223/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Základná

organizácia

Slovenského

zväzu

protifašistických

bojovníkov

Klenovec – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie
Ing. Majerová – informovala o žiadosti ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Klenovec o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 300 € na zájazd do
koncentračného tábora (Osvienčim alebo Sereď).

14

Žiadosť bola prerokovaná v komisii finančnej, ktorá ju doporučuje schváliť.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiados ti ZO SZPB o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 300 € na zájazd do koncentračného
tábora (Osvienčim alebo Sereď) s tým, že poskytnutá finančná
dotácia bude vyúčtovaná najneskôr do 31. 12. 2016 ?
prítomní

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Mila n Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 224/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
BK RODON – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie.
Ing. Majerová – informovala o žiadosti BK RODON o poskytnutie finančnej
dotácie vo výške 300 € na nákup dresov a bedmintonových košíkov.
Žiadosť bola prerokovaná v komisii finančnej, ktorá ju doporučuje schváliť.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať .
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti BK RODON o poskytnutie finančnej
dotácie vo výške 300 € na nákup dresov a bedmintonových košíkov
s tým, že poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná najneskôr
do 31. 12.2016 ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 225/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých – žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie.
Ing. Majerová – informovala poslancov o žiadosti ZO SZZP o poskytnutie finančnej
dotácie vo výške 300 € na rekondíciu, výlet s deťmi, kúpanie.
Žiadosť bola prerokovaná v komisii finančnej, ktorá ju doporučuje schváliť.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať .
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosť ZO SZZP o poskytnutie finančnej
dotácie vo výške 300 € na rekondíciu, výlet s deťmi, kúpanie s tým,
že poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná do 31. 12. 2016 ?
prítomní

7

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

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Šte fánik

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie číslo 226/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici
Základná organizácia Jednoty dôchodcov – žiadosť o poskytnutie finančnej
dotácie.
Ing. Majerová – informovala o žiadosti ZO Jednoty dôchodcov o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 500 € na podujatia uvedené v žiadosti s tým, že
poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná najneskôr do 31. 12.2016.
Žiadosť bola prerokovaná v komisii finančnej, ktorá odporúča schváliť sumu 300 €.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať .
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Hlasovanie : Kto je za schválenie žiados ti ZO JD o poskytnutie finančnej
dotácie vo výške 300 € na podujatia uvedené v žiadosti
s tým, že poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná
do 31. 12.2016?
prítomní

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefáni k

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 227/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Klenovci - žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie.
Ing. Majerová – informovala o žiadosti ZO SZCH v Klenovci o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 200 € na zabezpečenie 9. ročníka Drobno chovateľského
dvora – na nákup misiek, pletiva a roxoru na voliéry v Klenovci s tým, že
poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná najneskôr do 31.12.2016.
Žiadosť bola prerokovaná v komisii finančnej, ktorá ju odporúča schváliť.
Nakoľko poslanci nemali ž iadne pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti ZO SZCH v Klenovci o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 200 € na zabezpečenie 9. roč.
Drobnochovateľského dvora – na nákup misiek, pletiva a roxoru
na voliéry v Klenovci s tým, že poskytnutá finančná dotácia bude
vyúčtovaná do 31.12.2016 ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie číslo 228/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici
Špeciálna základná škola- žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie
Ing. Majerová – informovala o žiadosti ŠZŠ o poskytnutie finančnej dotácie vo
výške 100 € na športové hry žiakov špeci álnych škôl – na nákup športového náčinia
a medailí s tým, že poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná najneskôr do 31.
12. 2016.
Mgr. Kaštanová - vyzdvihla aj činnosť OZ Agáta, ktor é pracuje pri ŠZŠ.
Žiadosť bola prerokovaná v komisii finančnej, ktorá ju odporúča schváliť.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti ŠZŠ o poskytnutie finančnej dotácie vo
výške 100 € na športové hry žiakov špeciálnych škôl – na nákup
športového náčinia a medailí s tým, že poskytnutá finančná dotácia
bude vyúčtovaná do 31. 12. 2016 ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie číslo 229/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Klub dôchodcov – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie
Ing. Majerová – informovala o žiadosti Klubu dôchodcov o poskytnutie finančnej
dotácie vo výške 400 € na nákup materiálu - na kurz ručných prác, šikovné ruky
v kuchyni, prípravu výstavy počas GMFS, poznávací zájazd s tým, že poskytnutá
finančná dotácia bude vyúčtovaná najneskôr do 31.12.2016 .
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Žiadosť bola prerokovaná v komisii finančnej, ktorá ju odporúča schváliť 300 €.
Mgr.

Brndiarová

–

pripomienkovala

existenciu

Klubu

dôchodcov

a Jednoty

dôchodcov v obci, čo je v našej obci veľa a vyjadrila názor, že by mala fungovať
jedna organizácia zastrešujúca dôchodcov v obci.
Mgr. Pohorelská – vyjadrila názor, že by bolo lepšie, keby v obci takto fungovali aj
organizácie pre mladých.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že mladí si musia sami vytvoriť organizáciu a obec
je povinná podporovať spoločenské organizácie v obci a povinnosťou obce je vytvoriť
podmienky na stretávanie sa občanov a na ich schôdzkovú činnosť.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti Klubu dôchodcov o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 300 € na nákup materiálu - na kurz
ročných prác, šikovné ruky v kuchyni, prípravu výstavy počas
GMFS, poznávací zájazd s tým, že poskytnutá finančná dotácia
bude vyúčtovaná do 31.12.2016 ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie číslo 230/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici
Ing. Daniel Bobrovský, bytom Klenovec, ul. Obrancov mieru – žiadosť
o odkúpenie pozemku.
Ing. Trnavský – informoval poslancov o žiadosti Ing. Daniela Bobrovského
o odkúpenie pozemku (záhrady) na parc. 1108/9 o výmere 310 m 2 , za jeho
záhradou a konštatoval, že by bolo dobré dať vytýčiť hranice pozemku, aby sa
nepredalo kus cesty.
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Ing. Bobrovský – informoval poslancov, že pozemok je zakreslený a chce obnoviť
oplotenie svojho pozemku a poriadok je potrebné urobiť pre obec aj pre neho,
-

konštatoval, že nie je jasné, ktoré parcely patria obci a čo je jeho,

-

chcem sa dostať z môjho pozemku na komunikáciu,

-

pozemok chcem využívať ako záhradu, o ktorú sa aj teraz starám,

Ing. Trnavský – mal dotaz na pána Bobrovského, či chce len p ozemok, ktorý je
oplotený, resp. viac pozemku,
-

pozemok treba vymerať a prerokovať v stavebnej komisii,

-

treba zistiť skutkový stav.

Čajko – je potrebné, aby pri zisťovaní skutkového stavu bol prítomný aj pán
Bobrovský.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci uvedenú žiadosť vzali na vedomie
a odporučili uvedenú žiadosť prerokovať v stavebnej komisii.
K uvedenej žiadosti prijali poslanci uznesenie číslo 231/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
EVASPORT s.r.o. Klenovec - žiadosť o predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce
K predmetnej žiadosti sa dostavili zástupca firmy Evasport Ing. Ján Kantor a za
zástupcov vodovodnej spoločnosti Lazčok Ing.Pavel Hrivnák a Vladimír Kováčik.
Ing. Trnavský – konštatoval, že na minulom zasadnutí obecného zast upiteľstva bolo
poslancami schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle §9a,
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť EVASPORT s.r.o. 9.mája
636, zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to parcely registra CKN
397/5 o výmere 333m 2 ,

397/10 o výmere 4m 2 , 397/11 o výmere 53m 2 , 398/2

o výmere 12m 2 , 1856/2 o výmere 6m 2 , všetky vedené na LV-1238 ako zastavané
plochy a nádvoria a na dnešnom zasadnutí by sa mal odsúhlasiť predaj pozemkov
za celkovú cenu 1,00€, čo bolo zverejnené podľa zákona. Zámer predaja tohto
obecného

majetku

z

dôvodu

hodného

osobitného

zreteľa

bol

schválený

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v Klenovci dňa
10. 12. 2015 uznesením č. 206/2015 a je zverejnený na stránke obce od 21. 12.
2015.
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Zdôvodnením osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie jestvujúceho
stavu, ktorým sú pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa
v oplotenom areáli spoločnosti EVASPORT s.r.o.
Mgr. Kaštanová – privítala prítomných a konštatovala, že obec splnila všetky
podmienky, ktoré vyžaduje zákon pri predaji nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa
osobitného

zreteľa,

čo

bolo

prerokovávané

aj

na

2

zasadnutiach

obecného

zastupiteľstva.
Čajko

- pripomienkoval problém s vodovodnou prípojkou, boli tam záväzky,

ohľadom pozemku ktorý sa odpredáva, že tam sa nebude požadovať prekládka
potrubia.
Ing. Trnavský – objasnil, že nie je problém s pozemkami, ktoré sa teraz odpredávajú,
vodovodné potrubie sa točí , a ide popri halách po pozemkoch, ktorých vlastníkom už
je firma Evasport, ale s tým nie je problém.
Čajko – navrhol zriadiť vecné bremeno na pozemky, cez ktoré prechádza vodovodné
potrubie, pretože aj v minulosti ešte za čias Zornice bol problém, pretože tam boli
inžinierske siete,
-

pozemok, ktorý sa bude predávať, tam by malo byť vecné bremeno a vyžaduje
si to aj zákon, budete krytý vy aj vodovodná spoločnosť,

-

preložka potrubia sa dá urobiť, len aby tam mohli prísť opravári,

-

kedysi brali vodu zo studne, lebo nebol verejný vodovod,

-

pamätajú si to ľudia, ktorí tu boli a majú tieto vedomosti,

Ing. Kantor – mal dotaz ohľadom problému s vodou,
-

konštatoval, že vecné bremeno môže byť len so súhlasom vlastníka ,

-

bol som obvinený, že v noci som napúšťal zo studni a cez deň sme vodu
požívali, a preto ostatní občania nemali vodu,

-

prípojka tu nikdy nebola, voda sa brala zo studne, som tu 26 rokov, ja som
prebral firmu od Zornice,

Ing. Hrivnák – vy ste tam ešte neboli, keď sa brala Zornica vodu zo studni,
-

my sme tu 60 rokov a niečo si pamätáme,

Štefánik – vodovod ide cez pozemky vo vlastníctve Evasportu, či to má zmysel dať
len na určitú časť pozemku a ostatné zostane bez vecného bremena?
Ing. Kantor – škoda, že tu nie sú tí starší, napr. JUDr. Struhár
-

bola v minulosti chyba obecného úradu, že bola predaná budova bez pozemku,
ja som bol v tom, že máme aj pozemok pod budovou kotolne,
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-

druhá vec je komín na kotolni, ak ho neodkúpime, cca 10-20 tis. € bude treba
na jeho likvidáciu, a to bude onedlho, pretože ohrozuje okolité rodinné domy
a je to váš majetok,

-

pýtam sa, či mal niekedy niekto výhrady z firmy, že ide vodovod cez naše
pozemky?

-

problém bol len vtedy, keď som robil kanalizáciu v Novej štvrti, trvalo to 6
rokov, aby dali súhlas a všetkých som napojil,

-

verejný vodovod v obci

je,

a keď som požadoval nejaký výkres, aby som

vedel, kade ide potrubie, vždy som presekol vodovodnú prípojku,
-

je tu problém a vy chcete, aby som staval na vašom vodovode?

-

chcem s členmi vodovodnej spoločnosti nájsť riešenie, nie je problém kade to
ide,

-

prekládku vody mám robiť ja?

Ing. Hrivnák – je to verejný vodovod a verejný je vtedy, ak zásobuje viac ako 50
osôb a vzťahuje sa naň zákon a vyhláška, ohľadom stavebných prác platia určité
ustanovenia, o to, že kto vykonáva stavebné úpravy, musí upraviť pozemky, na svoje
náklady.
Ing. Kantor – vodovod je legálny?
-

vodovod nikomu nezavadzal ani nezavadzia,

-

navrhujem, aby sa urobila odbočka pred Dovalov dom do Lichancovej
záhradky a potom sa už napojte kde chcete.

Ing. Hrivnák – to by muselo ísť nielen cez Lichancov dvor aj Brádňanov dvor,
odbočka by išla cez vašu bránu,
-

ide o to, kto to bude robiť a financovať ?

-

najlepšie by bolo dohodnúť sa aby sa vodovod preložil, kde je kanalizácia,

-

čo sa stane, ak náhodou predáte firmu

Nastala výmena názorov medzi Ing. Kantorom a Ing., Hrivnákom o spôsobe prekládky
Ing. Kantor – aj my sme mali škodu, keď obec urobila cestu v rómskej osade a my
sme mali škodu za 13 mil.
-

každý kto tu chce žiť, musí vychádzať s občanmi,

-

ja som tu neprišiel robiť napriek,

-

vždy som vychádzal v ústrety,

-

bol podvod, nakoľko sa predala budova bez pozemku,

-

firmy kde zamestnávajú ľudí majú ústupky
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-

75 % - ný majiteľ je Talian a mohlo tu byť zamestnaných omnoho viac ľudí,

Čajko - zmluvu podpisujú dve strany a mali ste si to ustriehnuť,
-

treba sa dohodnúť,

Ing. Hrivnák – my nemáme námietky aby to obec predala, ide len o vecné bremeno,
nemôžeme povedať, že ste nám robili prieky,
-

ide o to, že keď tam bude iný vlastník, môže povedať, že v prípade poruchy
nás nepustí na svoj pozemok, cez ktorý vedie vodovodné potrubie, aby sa toto
opravilo a veľa domov zostane bez vody,

Ing. Kantor – kto by fabriku kúpil musí byť klenovčan a nemôže žiť bez o statných
občanov,
-

ja tu žijem 27 rokov a žijem tu s týmito občanmi,

-

spýtajte sa primátora v R. Sobote, privítajú nás s otvorenou náručou, aj
v priemyselnom parku,

Ing. Hrivnák – robil som 40 rokov v priemyselnom parku v Hnúšti a pochybujem, že
by ste s týmito ľuďmi a strojmi odišiel do tých priestorov,
-

tak sa nevyhrážajte,

Ing. Kantor – ja sa nevyhrážam, ale tento vodovod nemá budúcnosť, voda bude
musieť byť kontrolovaná,
Čajko – to je problém vodovodnej spoločnosti, ktorá musí dávať vzorky vody.
Mgr. Pohorelská – konštatovala, že takto sa ďalej nepohneme a mala dotaz či
vodovodná spoločnosť vie, koľko prekládka bude stáť a kade pôjde.
Ing. Hrivnák – ľudia sa na vodu skladali a obec im náklady nepreplatí, musíme sa
dohodnúť, ide aj o peniaze, ale aj o to, kade tá prekládka pôjde.
Mgr. Brndiarová – predstav si, že cez tvoj pozemok by išiel vodovod a ty by si chcel
niečo na svojom pozemku robiť a povedali by ti, že na tvoje náklady to prelož,
-

sme radi, že ľudia majú robotu,

-

sme vodovodná spoločnosť, tak prečo b y sme sa nemohli poskladať, keď niečo
treba opravovať,

Ing. Kantor – strašíme tu ľudí a ešte nevieme koľko sa bude kopať a čo to bude stáť,
Mgr. Kaštanová – máme tu najväčšieho zamestnávateľa vo obci, ktorý zabezpečuje
prácu pre našich občanov ( 180 klenovských ľudí),
-

na druhej strane zastávame záujmy našich občanov,

-

ucelený pozemok je ten, na ktorom sa bude robiť prekládka potrubia,

-

pravdou je, že komín je v zlom stave, bude sa musieť zlikvidovať,
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-

pán Bagačka mi potvrdil, že Ing. Kantor sa zaujímal o priestory v Hnúšti,

-

predmetný pozemok, nie je to veľký pozemok

-

je tu vyšší záujem, ako keď si občan odkupuje pozemok

-

väčšie veci sa dajú technicky zvládnuť, treba hľadať možnosti,

-

hovorme o pozemku, ktorý ideme predávať ,

-

vyzvala Ing. Kantora, aby v skratke povedal, čo sa týka žiadosti o odpredaj
pozemku a potom Ing. Hrivnákovi.

Ing. Kantor – pozemky ktoré sú predmetom kúpy ja ich zaplatím, ak ich chcete
predať, pod kotolňou je pozemok, ktorý je pre nás zaujímavý a chceli sme to am
blok,
-

kúpili sme aj Dovalov dom,

-

informoval poslancov o ústretových krokoch predstaviteľov Handlovej (380
ľudí), Nitrianskeho Pravna (400 ľudí) a Bošian (1700 ľudí), ktorí vyšli
v ústrety firme, ktorej majiteľom je Kasteláni, ktorý je aj najväčší výrobca
obuvi v Európe, je spolumajiteľom solventnej firmy Lowa a treba ho lámať na
to, aby sa niečo robilo,

-

chceli sme postaviť firmu aj v Hnúšti, ale nebola tam kanalizácia,

-

nepáči sa mi, že niektorí z obecného úradu sa nakláňajú na jednu či druhú
stranu – k vodárenskej spoločnosti,

-

nepotrebuje s nikým ísť do sporu, fabrika bez ľudí je nič,

-

obecný úrad sa nemôže sťažovať na spoluprácu so mnou,

-

kúpu pozemku nechám na Vás, ako rozhodnete, ak bude za euro, bude to signál
k majiteľom firmy

-

ak je bez bremena, bude bez bremena, ak vy ako obec po viete Kantor nedá
súhlas na vecné bremeno tak – poviete mi nedávame súhlas na vecné bremeno,
ja vám dám potom odpoveď, a zatiaľ ste mi takú otázku nepoložili,

-

ale keď si to kúpim, bude to moje a nie obecný úrad o tom bude rozhodovať,
to čo je teraz moje je moje a keď mi to predáte, budeme si to riešiť my
a nebudeme zaťažovať vás,

Štefánik – ide o odpredaj pozemku podľa osobitného zreteľa,
-

obec vám bude nápomocná, ale dohoda musí byť ale my nemôžeme medzi
vami robiť rozhodcu,

Ing. Kantor – veď čo je to, že vykopať ryhu 100 m na jednu lopatu, možno, že dáte
nezamestnaných,
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-

ale my už chceme riešiť iné, nemáme vytýčené, kade to pôjde.

Ing. Hrivnák – ide tu o 2 veci,
-

1.predaj pozemku po ktorom ide náš vodovod

-

2.preložka vodovodu z ich pozemku,

-

je to aj v záujme obce, aby bolo zriadené vecné bremeno, keďže cez pozemok
ide vodovodné potrubie,

Ing. Kantor – 20 m pôjde po obecnom pozemku a 20 m pôjde po mojom pozemku.
Ing. Hrivnák – môže sem prísť niekto iný a ak on bude majiteľom pozemku nemusí
nás ani pustiť na pozemok.
Mgr. Brndiarová – už keď sa stavala kotolňa mal sa riešiť problém s vodovodným
potrubím a Zornica stála na Zúrikových pozemkoch.
Bálint – pán Kantor sa vyjadril, že by kúpil pozemok aj bez vecného bremena
a vodárenská spoločnosť chce aby bolo vecné bremeno na pozemku.
Ing. Kantor – ja ho ani nepotrebujem ale nič sa nezmení pre vodovodnú spoločnosť ,
pretože ďalšia časť ide po
Ing. Hrivnák – je rozdiel či máme preložiť 150 m, resp. 50 m.
Čajko – keď je zriadené vecné bremeno to neznamená, môže sa nemôže preložiť aj tá
časť.
Štefánik – vždy je tu možnosť napojiť sa na obecný vodovod.
Mgr. Brndiarová – predpovedajú suché roky,
-

máme vodovodné spoločnosti a kanalizáciu platia všetci

Ing. Hrivnák – treba zrušiť vodovody
-

rodinné domy neplatia za

Mgr. Kaštanová – bola som na zasadnutí ZMOGaM
-

sme najväčšia obec v okrese Rim. Sobota a sme sledovaní a podporovaní

-

a môžeme len sľúbiť vodovodnej spoločnosti, že obec bude nápomocná pri
prekládke vodovodného potrubia,

Ing. Kantor – vás netlačí ťarcha, majú vodu, neriešite problém,
-

treba povedať kedy a ako chcete riešiť prekládku,

-

možno bude treba 3 mil. za projekt,

-

nechcem ísť s vami do problému, do konfliktu

-

umožním Vám kopať záhradkou pred Dovalovým domom do Lichancovej
záhradky a z tade si urobte rozvod kade chcete,
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-

máte moje slovo, že si na mojom pozemku budete môcť robiť a preložiť
vodovodné potrubie,

-

Lichancovci sú účastníci spoločnosti, my firma nie sme, my neberiem vodu od
vás.

-

robili sme kanalizáciu a dnes to ani nevidno.

Ing. Hrivnák – mal dotaz, kade pôjde trasa,
-

tým, že tam bude vecné bremeno, vám nevznikne žiaden problém, tak
povedzte, prečo nechcete, aby tam bolo vecné bremeno.

-

ide len o to, že ak vy nebudete v majiteľom Evasportu, bude problém.

Ing. Kantor – máte moje slovo, že si tam môžete robiť
-

nezaťažujme obecný úrad,

Štefánik – urobte si dohodu medzi sebou
Mgr. Kaštanová – ideme hovoriť o pozemku, ktorý je pod kotolňou
-

počuli sme pána Kantora, pán Kantor nechce s vecným bremenom.

Hlasovanie : Kto je za odpredaj pozemku o ktorých sme hovorili bez vecného
bremena firme Evasport?
prítomní

7

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

za

5

Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš,
Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

2

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová

Mgr. Kaštanová - konštatovala, že pozemky nie sú predané osobitného zreteľa
za l €.
Ing. Kantor – navrhol hlasovať za finančnú čiastku, ktorá bola vyčíslená.
Štefánik – hlasovalo sa podľa osobitného zreteľa, kde musí byť nadpolovičná väčšina
prítomných, t.j. 3/5 poslancov.
Mgr. Kaštanová -

konštatovala, že

sa môže znova prerokovať žiadosť za cenu

znaleckého posudku ak sa znova rozhodnete..
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie číslo 232/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Blanka Skalická, Brezno – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti
Ing. Trnavský – informoval o tom, že žiadosť o odpredaj
vlastníctve

Obce

nehnuteľnosti

vo

Klenovec, evidovanej v katastrálnom území Klenovec na LV -

1238. Jedná sa o parcelu registra E -KN číslo 4388, evidovanú ako trvalé trávne
porasty, o výmere 774m 2 , pre Blanku Skalickú bytom Glianska 9, Brezno sme už
prerokovávali a zámer na odpredaj už bol s chválený a zverejnený podľa zákona.
Celková predajná cena 380,00- € je určená znaleckým posudkom č. 29/2015 zo dňa
11. 1. 2016 vypracovaným znalcom Ing. Pavlom Ganzarčíkom , Petzvalova 62,
Spišská Belá.
Zámer predaja tohto obecného majetku bol schválený ob ecným zastupiteľstvom dňa
12. 11. 2015 uznesením č. 181/2015 a je zverejnený na stránke obce od 16. 11.
2015. Odpredaj sa uskutoční v zmysle § 9a zákona číslo 138/1991 Zb. ods. 1,
písmeno c) o majetku obcí

v aktuálnom znení,

priamym predajom najmenej za

cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.
Kupujúca si na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy
a uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. Kúpnopredajná zmluva
v zmysle tohto uznesenia bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia obecným
zastupiteľstvom.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie odpredaj a nehnuteľnosti vo vlastníctve
Obce Klenovec, evidovanej v k.ú. Klenovec na LV-1238 parcela
registra E-KN číslo 4388, evidovanú ako trvalé trávne porasty,
o výmere 774m 2 , pre Blanku Skalickú bytom Brezno za predajnú
cenu 380,00- €, ktorá bola určená znaleckým posudkom ?
prítomní

7

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

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Mila n Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie číslo 233/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Ján Jakabšic, bytom Hnúšťa – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce
Ing. Trnavský – informoval o žiadosti Jána Jakabšica, bytom Hnúšťa o odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to parcely registra C-KN evidované na LV
1238, v katastrálnom území Klenovec ako zastavané plochy a nádvoria číslo 1809/2
2 m 2 a číslo 1809/6, o výmere

o výmere

2 m2

ako nepotrebného majetku,

minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom.
Lehota na doručenie ponúk záujemcov je do 31. 3. 2016.
Zámer predaja bude zverejnený obvyklým spôsobom po dobu min. 15 dní . ako
prebytočný majetok obce.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať .
Hlasovanie : Kto je za schválenie zverejnenia zámeru predať nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce a to parcely registra C-KN evidované na LV
1238, v k.ú. Klenovec ako zastavané plochy a nádvoria číslo
1809/2 o výmere 2 m 2 a číslo 1809/6, o výmere 2 m 2 minimálne
za cenu určenú znaleckým posudkom ?
prítomní

7

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

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Št efánik

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci uznesenie číslo 234/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Andrej Urblik a Tomáš Urblik bytom Komárno – žiadosť o odkúpenie
pozemku.
Ing. Trnavský – informoval o žiadosti Andreja Urblika a Tomáša Urblika, bytom
Komárno vnukov pána Pavla Jakabšica o odkúpenie pozemku parc.1809/5 o výmere
48 m 2 . Súčasne predložil aj dôvodovú správu, ktorá tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Konštatoval, že pozemok slúži ako prístupová cesta, ktorú používajú aj iní občania,
pričom na jednej strane cesty sú telekomunikačné káble a boli tu aj susedovci
Ulickovci, ktorí predmetnú prístupovú cestu používajú do záhrady a oni s touto
žiadosťou nesúhlasia.
Mgr. Kaštanová - po prerokovaní uvedenej žiadosti boli poslancami podané 2 návrhy:
1– posunúť to do stavebnej komisie
2- hlasovanie o žiadosti
Hlasovanie: Kto je za prerokovanie žiadosti o odpredaji pozemku č. parc.1809/5
o výmere 48 m 2 komisiou výstavby?
prítomní

7

za

0

proti

7

zdržal sa

0

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

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefán ik

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 235/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Hlasovanie: Kto je za odpredaj nehnuteľnosti pozemku parc.1809/5 o výmere
48 m 2 ?
prítomní

7

za

0

proti

7

zdržal sa

0

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

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

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 236/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Želmíra Štefková, bytom Klenovec o premiestnenie parkoviska na ul. SNP 107
Ing. Trnavský – informoval o žiadosti Želmíry Štefkovej, bytom Klenovec
o premiestnenie parkoviska na ul. SNP 107, nakoľko parkujú autá 1 m od okna
žiadateľky.
Konštatoval, že to bol pozrieť, ale parkovisko pred týmto činžákom nie je a autá
parkujú na trávnatej ploche, takže sa v podstate ani nedá hovoriť o preložení
parkoviska, ale o zákaze parkovať na tráve. Mali by parkovať pred vchodom.
Dovala – informoval poslancov, že bol za Pavlom Štefánikom a ukazoval mu
nejakú dohodu obyvateľov s bývalým vedením obce.
Štefánik – parkovisko by si mali robiť pred vlastným či nžákom,
-

netreba sa zbavovať trávnatých miest,

-

nikomu by sa nepáčilo, keď by mu parkovali a štartovali autá meter od
okna,

-

policajti nech upozornia parkujúcich na trávnatých plochách,

Čajko – mal by byť jednotný vzhľad parkovísk,
-

teraz je neporovnateľne viac áut, ako vtedy, keď sa stavali činžáky,

-

treba zasa aj pochopiť požiadavky občanov a parkovacie miesta treba riešiť.

Mgr. Kaštanová – parkovacie miesta bude treba robiť, ak budú nejaké výzvy,
-

nech zástupca bytovky s domovým dôverníkom treba doriešiť parko vacie
miesta.

Mgr. Brndiarová – treba dať zábradlie aj na ul. Malinovského , vedľa chodníka.
Na základe rozpravy poslanci vzali žiadosť na vedomie a požiadavku je potrebné
riešiť na stretnutí zástupcu obce s domovým dôverníkom bytovky č.107.
K uvedenej žiadosti prijali poslanci uznesenie číslo 237/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Róbert Trnavský bytom Klenovec, SNP 109 - žiadosť o umiestnenie koterca
pred bytovkou č. 109
Ing. Trnavský – informoval o žiadosti Róberta Trnavského bytom Klenovec, SNP
109 o umiestnenie koterca poľovného psa pred bytovkou č. 109, ktorá je podporená
aj podpismi obyvateľov bytovky.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za prerokovanie žiadosti v komisii výstavby?
prítomní

7

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

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Poh orelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

Uvedenú žiadosť vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo 238/2016,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
13. R ô z n e
Zmena využitia stavby súp. č. 2090 na parcele C-KN 871/3 bývalá zauhľovňa
na ulici Sládkovičovej na hasičskú zbrojnicu .
Ing. Trnavský – informoval poslancov o návrhu zmenu využitia stavby súp.č. 2090
na parcele C-KN 871/3 bývalá zauhľovňa na ulici Sládkovičovej na hasičskú
zbrojnicu a zároveň predložil návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na
jej rekonštrukciu.
Štefánik – informoval o tom, že máme hasičskú techniku v počte 3 kusy , aj sme
nejakú techniku dostali a nezmestí do tejto hasičskej zbrojnice na námestí, a takto by
bola všetka hasiaca technika na jednom mieste,
-

zauhľovňa by sa upratala a všetka technika by bola na jednom mieste,

-

boli by tam aj prezliekarne pre hasičov,

-

informoval o tom, že dobrovoľný hasičský zbor začal veľmi aktívne pracovať,

-

mal už 4 výjazdy k požiarom,
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-

boli požiadaní o pomoc z Muránskej Dlhej Lúky, kde boli pomáhať pri
povodniach,

-

riešili sme sušenie protipovodňových vakov.

Mgr. Kaštanová – informovala o nutnosti priestorov pre hasičov, pričom sa treba
venovať aj údržbe a sušeniu hadíc,
-

opravila by sa hasičská zbrojnica na námestí,

-

musíme budovu rozdeliť, aby sme mohli podať projekt.

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie zmeny využitia stavby s.č. 2090 na parcele
C-KN 871/3 bývalá zauhľovňa na ulici Sládkovičovej na hasičskú
zbrojnicu, za rozdelenie budovy na 2 časti ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie číslo 239/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Hlasovanie : Kto je za schválenie vypracovania projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu bývalej zauhľovne na ul.
Sládkovičovej na hasičskú zbrojnicu ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie číslo 240/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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OZ Pomoc deťom – vypovedanie nájomnej zmluvy z dôvodu nedodržania
zmluvných podmienok.
Ing. Trnavský – vyjadril podozrenie, že nájomná zmluva podpísaná dňa 14.4.2014
medzi Obcou Klenovec a upozornil, že zmluva s OZ Pomoc deťom je neplatná
nakoľko v bode 11 je napísané, že zmluva sa bude považovať za bezpredmetnú pokiaľ
k 1.1.2016 nedôjde k rekonštrukcii budovy.
Bálint – v minulosti sme debatovali o podmienkach nájmu pre OZ.
Mgr. Kaštanová – treba opraviť starý kultúrny dom a cez národný projekt b y bolo
potrebné opraviť strechu a nakoľko je to budova v strede obce, mohli by sme tam
vytvoriť priestory pre matky s deťmi.
-

treba im to oznámiť a priestory by mali byť uvoľnené do 1 mesiaca.

Čajko – jestvujúci stav sa asi nezmení .
Mgr. Brndiarová – tam sa len handry predávali.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie výpovede nájomnej zmluvy pre OZ Pomoc
deťom s podmienkou uvoľnenia priestorov do 1 mesiaca ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie číslo 241/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu starého kultúrneho
domu.
Mgr. Kaštanová – nakoľko sa nám uvoľnia priestory v starom kultúrnom dome, bolo
by dobré tieto priestory v strede obce využiť a podala poslancom návrh na
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu starého kultúrneho domu .
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu, dala starostka obce
hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu starého kultúrneho domu?
prítomní

7

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

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, M gr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie číslo 242/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Úhrada vyššieho členského poplatku na obyvateľa za rok 2016 do Združenia
miest a obci Gemera a Malohontu.
Ing. Majerová – informovala poslancov o výzve na úhradu vyššieho členského
poplatku na obyvateľa za rok 2016 do Združenia miest a obci Gemera a Malohontu
o 0,10 € na obyvateľa, t.j. na 0,20 €.
Mgr. Kaštanová – informovala, že činnosť v združení by mohla byť aj lepšia,
-

Kokava nad Rim. platí už teraz o polovicu menej ako sme my platili
doteraz.

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu a tak dala starostka obce
hlasovať .
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Hlasovanie: Kto je za schválenie úhrady vyššieho členského poplatku na
obyvateľa za rok 2016 do Združenia miest a obci Gemera
a Malohontu t.j. na 0,20 €/ obyvateľa ?
prítomní

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. J anka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie číslo 243/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Založenie obchodnej spoločnosti a vykonávanie činností, ktoré nie sú hlavnými
činnosťami obce Klenovec.
Mgr. Kaštanová – v minulosti som vás už informovala a navrhujem založiť s.r.o.,
nakoľko nám túto skutočnosť vytkli auditori z dôvodu, že máme vyššie príjmy
z lesov, prekračujeme príjmy,
-

sme nútení, nemáme iné východisko,

-

toto sa už ťahá niekoľko rokov, už sme o tomto dávno hovorili a nenavrhli
ste žiadnu alternatívu,

-

inak by sme mohli lesy dať do prenájmu, aleb o ich predať, resp. založiť túto
s.r.o.

-

ak nebudeme mať príjmy požiadame o neplatenie DPH,

-

nie sme platcami DPH ale asi sa budeme musieť stať platcami,

-

sú aj náklady s lesmi, vysádzajú sa nové stromčeky,

-

Ing. Trnavský Pavel sa nám stará o horu, ak budete chcieť predvoláme ho na
zasadnutie.

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu a tak dala starostka obce
hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za založenie obchodnej spoločnosti a vykonávanie činností,
ktoré nie sú hlavnými činnosťami obce Klenovec ?
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prítomní

7

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

za

6

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, ,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka P ohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

1

Milan Čajko

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie číslo 244/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Zlúčenie Materskej školy Karola Pajera a Základnej školy Vladimíra Mináča
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o rozhodnutí MŠ SR o zlúčení Materskej
školy Karola Pajera a Základnej školy Vladimíra Mináča Klenovec do jednej zložky,
a obidve školy budú pod jedným vedením od nového školského roka, čo bolo aj
predmetom pracovného stretnutia obidvoch riaditeľov s vedením obce,
-

Mgr. Koldrásovi sa v 5/2016 končí funkčné obdobie

a bude potrebné mu

predĺžiť do 9/2016, kedy sa bude konštituovať nová školská rada,
-

pri ZŠ bude fungovať školský klub a školská jedáleň s výdajňou a pri MŠ bude
fungovať školská jedáleň s výdajňou, do budúcna sa uvidí koľko bude detí.

Mgr. Brndiarová – konštatovala, že v materskej škole nie je tak veľa obedov
a kuchyňa v škole je vybavená na úrovni.
Informáciu starostky obce vzali poslanci na vedomie.
Ponuka Ing. Nižnana na odpredaj pozemku na Stupách.
Mgr. Kaštanová – informovala o dnešnej telefonickej ponuke Ing. Nižnana na
odpredaj pozemku na Stupách za sumu 7000 € + DPH t.j 8400 € za 1600 m 2 .
Čajko – treba mu odpísať, že my predávame stavebné pozemky za 3,4€/m 2 ,
-

je to v blízkosti vodného toku

-

a je tam zlá prístupová cesta

-

je tam suť, ktorá by sa musela odpratať na náklady obce

-

využiteľnosť pozemku je pomerne malá
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Po prerokovaní uvedenej ponuky poslanci konštatovali, že odpíšeme mu, že cena je
pomerne vysoká a využiteľnosť pre obec je minimálna.
Informáciu starostky obce vzali poslanci na vedomie.

Informácia o doplnení webovej stránky obce
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o aktualizácii webovej stránky obce, kde
boli doplnené tlačivá, aby si ich občania mohli stiahnuť, aby nemuseli si pre ne chodiť
na úrad a vyzvala poslancov o námety, čo by bolo potrebné doplniť na stránku obce,
aby bola stránke nápomocná občanom.

Žiadosť hlavnej kontrolórky obce Lucii Parobekovej o navýšenie pracovného
úväzku z 0,2 na 0,4 pracovného času, čo predstavuje 15 hodín týždenne od
1.4.2016.
Mgr. Kaštanová

– predložila poslancom žiadosť hlavnej kontrolórky obce

o navýšenie pracovného úväzku z 0,2 na 0,4 pracovného času, čo by predstavovalo
15 hodín týždenne od 1.4.2016 ,
-

o legislatíve týkajúcej sa práce hlavných kontrolórov obce,

-

odôvodnenie spomínanej žiadosti s vyčíslením mzdových nákladov,

-

informovala o znížení úväzku hlavného kontrolóra v minulosti,

Parobeková – informovala o zvýšených časových prípravách na kontroly na
základe plánu práce,
-

výsledky NKÚ ohľadom práce kontrolóra bolo konštatované , že práca HK bola
nedostatočná,

-

je to na rozhodnutí poslancov,

Štefánik – hlavná kontrolórka predkladá správy o svojej činnosti a doporučil schváliť
predloženú žiadosť.
Ing. Bartová – navrhla, aby hlavná kontrolórka pracovala 3 dni.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu dala starostka obce
hlasovať .
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Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti hlavnej kontrolórky obce Lucii
Parobekovej o navýšenie pracovného úväzku z 0,2 na 0,4
pracovného času, čo predstavuje 15 hodín týždenne od 1.4.2016 ?
prítomní

7

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

za

6

Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

1

Richard Bálint

K uvedenej žiadosti prijali poslanci uznesenie číslo 245/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici

14. Diskusia
Mgr. Brndiarová – informovala o prácach v cintoríne, o výrube suchých smrekov,
bude ich treba len odviezť,
-

treba skopať hroby o ktoré už nikto nemá záujem nezamestnanými,

-

pripomienkovala úpravu ciest v cintoríne,

-

informovala o nutnosti zrušenia hrobových miest, o ktoré sa nikto nestará
a nejaví o ne záujem,

-

o odvodnení chodníkov v cintoríne.

Mgr. Kaštanová - poďakovala Mgr. Brndiarovej za prácu v cintoríne,
-

na jar budeme pokračovať s výsadbou klenov, ktoré sú typické pre našu obec,
tieto práce v cintoríne treba tiež zakomponovať do Programu rozvoja obce,

Čajko – pri cintoríne pri zadnom vstupe, ponad našou bránou

by sa mohol tento

priestor vysypať šotolinou a urobiť tam spevnenú plochu pre autá a vyrovnať to tam
a vytvoriť parkovacie miesta pre asi 5 áut,
-

treba túto cestu odvodniť a skultúrniť.

Ing. Bartová - informovala o vymytej hlavnej ceste v cintoríne.
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Informácia o činnosti komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
Mgr. Pohorelská – informovala o zasadnutí komisie školstva, kultúry, športu
a mládeže,
-

na komisii boli pripomienky na zabezpečenie požiarnej hliadky počas
kultúrnych podujatí,

-

na komisii bol dotaz ohľadom zariaďovania Múzea súkenníctva a gubárstva
a Klenovskej izby,

-

treba riešiť nového kronikára, nakoľko Elenka Mináčová zo zdravotných
dôvodov už nebude písať kroniku,

-

mala dotaz ohľadom vyplatenia odmeny za zápisy do kroniky, ktoré už boli
zapísané a treba zistiť v účtovníctve za ktoré roky je vyplatené za písanie
kroniky a za zhromažďovanie materiálov,

-

bolo zistené, že v roku 2012 boli vyplatené za roky 1994- 97 za zápis a za
1998 – 1999 a je zapísané za roky 2009 a nie je vyplatené za tieto roky ani
za zozbieranie materiálov,

-

na ďalšom zasadnutí odkontrolujeme zápisy a zozbierané materiály a bude
potrebné zistiť za aké roky bolo kronikárke vyplatené a na ďalšom zasadnutí
dáme návrh na vyplatenie odmeny.

Mgr. Kaštanová – čudujem sa, že sa o zariaďovanie Múzea a Klenovskej izby
zaujímala Stanka Zvarová na zasadnutí školskej a kultúrnej komisii, pretože je
členkou pracovnej komisie a o členoch komisie vedel dopredu asi týždeň aj Jarko
Zvara a Stanka sa zúčastnila riešenia ohľadom zariaďovania týchto priestorov a
pracovná komisia ohľadom Múzea a Klenovskej izby zasadala 17.1. a v tento
zasadala aj školská a kultúrna komisia,
-

chceli by sme Múzeum a Klenovskú izbu zariadiť do GMFS,

-

Elenka Mináčová spomínala, že už nebude písať kroniku, ale zatiaľ sa
písomne nevzdala tejto funkcie,

-

vyzvala poslancov, že ak majú o niekom vedomosť, kto by mal o túto prácu
ktorá je náročná časovo aj tým, že kronikár musí mať predpoklady na túto
prácu záujem,
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Mgr. Brndiarová – ja som písala kroniku a platilo sa po zápise do kroniky

a

potom som sa toho vzdala, lebo sa rozhodlo, že ešte bude asistentku bude robiť
Blažena Hrušková a tej sa odsúhlasili 200 Sk mesačne a za ja som za zápis dostala
900 Sk,
-

musela som čítať pripravené zápisy do kroniky pred komisiou,

-

vyzvala

poslancov o poskytnutie

materiálu,

starších

vecí

po

našich

predkoch, ktoré sú na povalách na zariadenie Klenovskej izby.

Parobeková

-

komisia

by

mala

odporučiť

a schváliť

zápisy

a doporučiť

zastupiteľstvu vyplatenie odmeny kronikárke.
Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo 246/2016,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – informovala o podanom projekte na malé dopravné ihrisko v
materskej škole cca za 3 tis. €.
Na záver boli ešte prečítané všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva prijaté.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala všetk ým prítomným na účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Martin Štefánik
Mgr. Dalibor Ďuriš

Záznam prepísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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