ZÁPISNICA

Č. 18

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 5. 4. 2017

1

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 5. 4. 2017.
Prítomní: 7 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Poslankyňa PhDr. Katarína Zamborová sa dostavila na zasadnutie
obecného zastupiteľstva o 16,15 hod.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala prítomných a konštatovala, že je
prítomn ých

6

poslancov obecného

zastupiteľstva

a zastupiteľstvo

je

uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu

zasadnutia, ktorý je

nasledovný :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia ob ecného
zastupiteľstva.
Interpelácia poslancov.
Prerokovanie projektu Komunitného centra Klenovec t ýkajúce sa zmeny
výšky spoluúčasti obce.
Predkladá: Ing. Mário T rnavský
Prerokovanie žiadostí občanov a organizá cií.
Predkladá: Ing. Mário T rnavský
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesení.
Záver.

Starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu.
Nakoľko poslanci nemali pripomienky k navrhovanému programu za sadnutia,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu ?
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prítomní

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,

za

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 372/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: Milan Čajko,
Mgr. Eva Brndiarová a PhDr. Janka Pohorelská .
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripom ienky, 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, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,

za

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 373/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Richarda Bálinta
a Ing. Štefániu Dovalovú.
Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie č. 374/2017, 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 informovala poslancov o spôsobe ich plnenia:
uzn.č.365/2017 – na zabezpečení rekonštrukcie striešky na kultúrnom dome sa
pracuje,
uzn.č.366/2017 – na vypísaní podmienok prenájmu TKR sa pracuje,
uzn.č.371/2017 – vyregulovanie sústavy kúrenia sa ešte nerealizovalo.
Kontrolu uznesení prija t ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 375/2017, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa o 16,15 hod. dostavila poslankyňa
PhDr. Katarína Zamborová.
Mgr.

Kaštanová

-

predložila

poslancom

ústnu

informáciu

o činnosti

obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.2. ,
ktorá bola zameraná na nasl edovné aktivity :
- 16.3. -

zástupca firm y Evasport Ing. Kantor informoval vedenie obce

ohľadom rozšíreni a fabriky v obci, ktoré bude pravdepodobne realizovať
v Hnúšti,
- 20.3. – bola vydaná potravinová pomoc občanom našej obce,
- 22.3. – sa uskutočnila v ýročná schôdza Mikroregiónu Sinec – Kokavsko,
ktorého sa zúčastnilo vedenie obce, Jaroslav Zvara a Mgr. Stanislava Zvarová
za OZ Rodon,
- 23.3. - zástupca firmy Slovanet navštívil obecný úrad za účelom prezentácie
ponuky, na ktorej sa zúčastnili aj pracovn íci obecného úradu Ing. Trnavský
a Ján Sihelský,
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- 27.3. – Radou ZMOGaM -u v Hnúšti boli ocenení učitelia,
- 28.3. – v obradnej miestnosti obce Klenovec boli prijatí vedením obce pri
príležitosti Dňa učiteľov pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci škol ských
zariadení v obci,
- 29.3.- sa uskutočnilo pracovné stretnutie

ohľadom

prípravy GMFS -

Klenovskej rontouky,
- 4.4. – sa uskutočnilo pracovné stretnutie zamerané na aktualizáciu www
stránky obce.
Okrem t ýchto aktivít sa:
- pripravovalo doplnenie projektu Komunitného centra Klenovec,
- pripravujú sa podklady na prenájom káblového rozvodu,
- ukončila sa oprava a rekonštrukcia priestorov vestibulu kultúrneho domu
bude len na našom rozhodnutí, či sa uvedené priestory prenajímať na predajné
akcie (predajcovia dosť poškodzujú prenajímané priestory a voči nim dosť
benevolentní).
Správu o činnosti

obecného úradu od

posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 376/2017,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici .
7. Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.
8. Prerokovanie projektu Komunitného centra Klenovec týkajúce sa
zmeny výšky spoluúčasti obce.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že narýchlo sme zvolali zasadnutie obecného
zastupiteľstva

k

prerokovaniu

projektu

Komunitného

centra

Klenovec

týkajúce sa zmeny výšky spoluúčasti obce,
- poslali nám na prepracovanie a doplnenie niektor ých vecí,

boli sme

naviazaní na projektanta, ktorý nám len včera poobede dodal prerobený
projekt a toto bol jediný deň, kedy sme mohli zvolať zasadnutie, pretože
zajtra už musíme zaslať uznesenie s projektom a požadovanými dokladmi na
ministerstvo,
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- keby nám boli dali z ministerstva zaslali vzor uznesenia bez presnej výšky
spoluúčasti nebol by problém.
Ing. Trnavský – bolo nám doručené z ministerstva dožiadanie na doplnenie
projektu

t ýkajúce

sa

prerobenia

sociálnych

zariadení

s bezbariérovým

prístupom, t ým sa zmenil aj rozpočet a predložil poslanco m na schválenie
návrh na realizáciu projektu s názvom Komunitné centrum Klenovec,
- súčasne predložil poslancom návrh na uznesenie bez súm v znení:
- predloženie ŽoNFP s názvom Komunitné centrum Klenovec v rámci výzvy s
kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2 na SO, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja obce a platným územným pláno m obce,
-

zabezpečenie

povinného

spolufinancovania

projektu

t.j.

min.

5%

z celkových oprávnených výdavkov,
zabezpečenie

-

financovanie

neoprávnených

výdavkov

projektu

predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavk ami projektu.
PhDr. Zamborová – mala dotaz na výšku finančných nákladov.
Ing. Trnavský – celková suma sa úpravou navýšila okolo 3 -4 tis. €
konštatoval, že bude mal ý rozdiel v spoluúčasti, horšie bude s neoprávnenými
výdavkami, o ktorých nikto nevie aké bud ú a čo všetko sa ešte vyskytne pri
samotnej realizácii stavby.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že n akoľko bolo k uvedenému bodu už
schválené uznesenie, v ktorom bola schválená 5 % spoluúčasť obce, toto je
potrebné zrušiť a preto starostka obce podala návrh na zrušenie uznesenia
uznesenie č. 336/2017 zo dňa 16.2.2017,
-

pri každom projekte sa vyskytnú neoprávnené výdavky , ktoré sa
schvaľujú v zastupiteľstve a dobre by bolo aby sa suma nenav ýšila.

-

vždy sa robí len to, čo bezprostredne na dväzuje na stavbu, sama b y som
nešla do niečoho nadštadardného.

Bálint – aj s halou sme mali zlé skúsenosti, ťažko je, keď je už niečo
urobené, aby sme to už potom neschválili.
Štefánik – práce naviac sa zapisujú do stavebného denníka a tie schvaľujete
vy poslanci, na stavbe nemôž u robiť nič bez nášho súhlasu.
-

je naplánovaná celá rekonštrukcia budovy, aj so zariadením.
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Ing. Trnavský – každý projekt sa musí dokončiť a ak budú nejaké práce
urobené, bude to treba zaplatiť,
-

máme len dve možnosti, buď sa do projektu pôjde, alebo nie.

PhDr. Zamborová – škoda je, že nemáme projekt k nahliadnutiu, dozvedáme
sa len čiastkové veci.
Mgr. Kaštanová – je len na rozhodnutí poslancov, či sa do projektu pôjde,
alebo nie, je to len vo vašich rukách, ak vidíte v tom nejaký problém, môžete
to zastaviť.
PhDr. Pohorelská – ak sa toto neschváli budova na námestí bude chátrať ,
-

keď sa podáva projekt, pri stavebných prácach, vždy sa nájdu aj
neoprávnené výdavky, vždy je tam riziko.

Mgr. Kaštanová – išli sme len na tú sumu, ktorú povoľovala táto výzva, tak
isto aj do aktivít, ktoré sú vo výzve, alebo, ktoré sú povinné.
-

vo výzve je zahrnuté aj zariadenie budovy.

Čajko – nevieme, čo sa vyskytne pri rekonštrukcii, ak budú neoprávnené
výdavky budeme ich odsúhlasovať m y,
Bálint – nie som proti, len dúfajme, že neop rávnené výdavky budú čo
najnižšie.
Po prerokovaní neoprávnených výdavkoch na jednotlivých stavbách v obci
a na základe skutočnosti, že k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli už
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zrušeni e uznesenia č. 336/2017 zo dňa 16.2.2017 ?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 377/2017 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Nakoľko k uvedenému návrhu ohľadom projektu Komunitného centra poslanci
nevzniesli už žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať .
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Hlasovanie: Kto je za schválenie realizáciu projektu s názvom Komunitné
centrum Klenovec,
- predloženie ŽoNFP s názvom Komunitné centrum Klenovec v rámci
výzvy s kód om OPLZ-PO6-SC613-2016-2 na SO, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom
obce,
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov,
- zabezpečenie financovanie neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 378/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Neboli žiadne.
10. Rôzne
Použitie finančných prostriedkov vo výške

1 500 € na zakúpenie

plechovej krytiny, ktorá bude použitá na opr avu prístrešku na obecnej
chate v Skorušine.
Ing. Trnavský – preložil poslancom návrh použitia finančných prostriedkov
vo výške

1 500 € na zakúpenie plechovej krytiny, ktorá

bude použitá na

opravu prístrešku na obecnej chate v Skorušine,
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-

konštatoval, ž e máme aj ponuky na strešnú krytinu a dažďové žľaby.

PhDr. Zamborová – mala dotaz ohľadom vlastníctva chat y a jej prenájmu.
Mgr. Kaštanová – informovala o tom, že chata je naša a l yžiari majú chatu v
užívaní bez nájomnej zmluvy, nakoľko sa o chatu starajú,
-

lyžiari majú len elektriku na sebe,

-

časť chat y je Ferancová a časť je v užívaní l yžiarov, ktor í sa o ňu
starajú,

-

chatu musí mať niekto pod patronátom.

Čajko – ako l yžiarsky klub sme požiadali o zakúpenie krytiny, pretože chata
je obecná a zateká po chate, je potrebné opraviť prístrešok,
-

sami by sme zafinancovali aj výmenu krytiny, ale nakoľko už po 3 roky
neboli podmienky na l yžovanie a nemali sme žiadne zisky, preto sme
oslovili vedenie obce o nutnosť prekrytia prístrešku, ktorý prekryjeme
svojpomocne.

Štefánik – len pozemky sú Ferancove .
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci už nevzniesli žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie p oužitia finančných prostriedkov vo
výške 1 500 € na zakúpenie ple chovej krytiny, ktorá bude
potrebná na opravu prístrešku na obecnej chate
v Skorušine?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 37 9/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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novej

Zriadenie

internetovej

stránky

obce

so

splnením

zákonných

povinností.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o nutnosti zriadenia

novej

internetovej stránky obce s o splnením zákonných povinnost í, nakoľko už
nezodpovedá súčasným kritériám ,
-

bolo uskutočnené aj pracovné stretnutie, s firmou Galileo, na ktorom
nám bola predstavená ponuka za určit ých fi nančných podmienok, ktoré
sa t ýkali jednorázového poplatku za vytvorenie stránky tis. € a mesačn ý
poplatok je 400 €,

-

potrebujeme nový imidž stránky a legislatívne pokrytie stránky,

-

stránka musí obsahovať podmienky a prístup pre zrakovo a sluchovo
postihnut ých, prekladač, rôzne aplikácie,

-

v ročnom poplatku je servis, webový priestor, zálohovanie,

-

príspevky bude vkladať náš zamestnanec,

-

doteraz sme si prevádzkovali sami webovú stránku, ale potrebujeme
naplniť literu zákona aj v tejto oblasti,

-

začiatkom mája nám končia poplatky a je to potrebné riešiť,

PhDr. Zamborová – mala dotaz ohľadom financovania str ánky a informovala
o tom, že minul ý rok robili stránku v DDaDSS Klenovec v pomerne nižších
cenových reláciách.
Štefánik

–

konštatoval,

že

firma

nám

zabezpečí

modul y,

aplikác ie,

abreidáciu, legislatívnu stránku veci, prehliadače,
-

oni nebudú administrátor a budú všetky nové verzie vkladať,

-

cez túto firmu, ktorá má dobré referencie idú si stránky robiť mesto
Hnúšťa, Tisovec, Poltár, Jesenské, Čerenčany,

-

ak budeme prepojení, tak vieme si hneď pozrieť a j napr. kalendár akcií
v Hnúšti, Tisovci a pod. a je tam 20 gigový priestor,

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky,
a potvrdili nutnosť riešenia tohto návrhu, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zriadenie novej internetovej stránky obce so
splnením zákonných povinností?
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P r íto mn í

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 380/2017 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu koryta potoka
Klenovčok.
Mgr.

Kaštanová

–

informovala

poslancov

o nutnosti

vypracovania

projektovej dokumentácie na rekonš trukciu koryta potoka Klenovčok, nakoľko
na jeseň pôjdu výzvy na vodovod, a druhé kolo by sme mohli aj stihnúť,
-

bude treba dať urobiť nový projekt, lebo ten čo máme je už starý,

-

v Klenovčoku je už havarijný stav, treba ho riešiť.

Štefánik – tento projekt by mohol v yjsť, pretože je tam dosť peňazí ,
-

nikto nám nechce rekonštrukciu potoka v Klenovčoku urobiť,

-

potok by mal vydržať ja 100 ročnú vo du,

PhDr. Zamborová – pripomienkovala nutnosť riešenia, pretože koryto potoka
je labilné a odpadávajú skal y.
Mgr. Brndiarová -

pripomienkovala potôčik a mostík pri Kováčovi , resp.

Bejticovi.
Vedením obce bolo konštatované, že o tomto vieme a tam je komplikácia,
pretože sa na tomto mieste nachádza aj plynové vedenie.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie vypracovania projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu koryta potoka Klenovčok ?
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p ríto mn í

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 381/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Vypracovanie projektovej dokumentáci e dobudovania kanalizácie v obci.
Mgr.

Kaštanová

–

informovala

poslancov

o nutnosti

vypracovania

projektovej dokumentácie dobudovania kanalizácie v obci a zatiaľ sa nám
nepodarilo zapojiť sa do nej, a t.č je nevyhovujúca projektová dokumentácia,
-

idú výzvy aj na kanalizáciu,

-

uvažovali sme nad tým, že by sme dali do projektu len časť ulíc, alebo
len polovica ulice, ktoré sa dajú odkanalizovať, nakoľko sú tam veľké
výškové rozdiel y, napr. keby sa ur obila ul. 1 mája, tam by sa dala
stiahnuť aj ul. Fučíkova,

-

dala by sa urobiť aj ul. Hviezdoslavova,

-

to by ale musel posúdiť projektant,

-

ale musíme to urobiť, aby nám niekto nedal pokutu, pretože musí byť
odkanalizovaných 85 % ,

-

tí, čo sa nenapoja na kanalizáciu, budú musieť riešiť svoju situáciu
nepriepustnými keso nmi,

-

keď to budú kontrolovať, budú musieť občania dokladovať, kde
vypúšťajú odpadovú vodu.

Po prerokovaní uvedeného problému a na základe skutočnosti, že poslanci
nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie vypracovania projektovej dokumentácie
dobudovania kanalizácie v obci?
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K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 382/2017 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Informácia o možnosti začatia stavebného konania na stavbu vodovodu na
ul. 9.mája a začatie rokovania s VÚC za účelom prenájmu pozemkov na
predmetnú stavbu.

Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o možnosti začatia stavebného
konania na stavbu vodovodu na ul. 9.mája a začatie rokovania s VÚC za
účelom prenájmu pozemkov na predmetnú stavbu, nakoľko na jeseň pôjdu
výzvy na vodovod
-

projekt máme pripravený a zaplatený,

-

my vodu predávať nemôžeme, a už musíme to konečne stopnúť,

-

časť pozemku je vo vlastníctve VÚC a budeme musieť riešiť nájom,

-

vidíme to ako spôsob riešenia , lebo cez vodárov to pôjde ťažko,

Bálint – len či občania budú s t ým súhlasiť a či sa napoja na vodovod.
Čajko – obec jednoducho odpojí vodomer,
Parobeková – občania platia za vodu, ktorej cena je pre prá vnické osoby,
takže majú vyššiu cenu, aj ke ď je situácia taká, že niektorí občania nie sú ani
ochotní platiť
-

vodomery nie sú ciachované.

Informáciu o možnosti začatia stavebného konania na stavbu vodovodu na ul.
9.mája

a začatie

rokovania

s VÚC

za

účelom

prenájmu

pozemkov

na

predmetnú stavbu vzali poslanci na vedomie a k uvedenému návrhu prijali
uznesenie č. 383/2017 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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10.Diskusia.
Mgr. Kaštanová – informoval a o tom, že sa rozmiestnili veľkokapacitné
kontajnery po obci v rámci jarného upratovania,
- pozvala poslancov na veľkonočný stolnotenisový turnaj, ktorý sa bude konať
dňa 8.4. v telocvični ZŠ s MŠ Vl. Mináča,
- a dňa 30.4. na stavanie mája na námestí.
PhDr.

Pohorelská

–

mala

dotaz

ohľadom

organizovania

D ňa

Zeme,

s požiadala o odvoz nazbieraných odpadkov vo vreciach.
-

mala dotaz ohľadom ochranných pásiem v Skorušine, nakoľko si
pozerala zákon a sú v ochranných pásmach rôzne obmedzenia pre
vlastníkov a ostatných občanov.

Mgr. Kaštanová – konštatovala, že obecný úrad oficiálne nikto o tomto
neinformoval,
-

každý si musí uvedomiť, že v ochranných pásmach vyššieho stupňa
budú obmedzenia,

-

podľa našich vedomostí bude zvolané pracovné rokovanie pracovníkov
Cerovej

vrchoviny

s vlastníkmi

nehnuteľností

a potom

budeme

múdrejší.
Čajko – informoval poslancov, že tieto obmedzenia nemajú nič spoločné
s priehradou, jedná sa o biotopy.
Mgr. Brndiarová

– navrhla, aby všetci nezamestnaní nastúpili do rómskej

osady a zabezpečili jej vyčistenie za asistencie obecnej polície,
-

neporiadok by sa zvážal na fúrikoch dole ku kontajn eru,

-

pretože nie je väčšie smetisko ako je dolinka a hrozí nákaza.

14

Na záver boli ešte raz prečítané všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslanco m za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Richard Bálint
Ing. Štefánia Dovalová
Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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