Z Á P I S N I C A Č. 8
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 16. 9. 2015
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Z á p i s n i c a

č í s l o 8

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 16. 9. 2015
Prítomní: -

8 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina

-

ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr.

Zlata Kaštanová starostka obce, ktorá priv ítala prítomných a konštatovala,
že

prítomných

6

poslancov

obecného

zastupiteľstva,

ktoré

je

uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia, ktorý je
nasledovný :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie návrhu programu zasadnuti a.
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. Správa o činnosti obecnej polície Klenovec za rok 2014 .
Predkladá: Vladimír Dovala, náčelník OP
9. Informácia riaditeľa odboru poriadkovej polície OR PZ SR.
Predkladá riad. odboru PP PRPZ SR Rim. Sobota.
10. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Klenovec
k 30.6.2015(www.klenovec.sk )
Predkladá Ing. Viktória Majerová
11. Návrh na zmenu rozpočtu obce Klenovec.
Predkladá: Ing. Viktória Majerová
12. Informácia o vykonaných kontrolách HK obce k 30.8.2015.
Predkladá: Lucia Parobeková
13. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Viktória Majerová a Ing. Mario Trnavský
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14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Schválenie uznesení.
Starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu.
Nakoľko poslanci nemali pripomienky k navrhovanému programu
zasadnutia dala starostka obce hl asovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu ?
prítomní

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 136/2015, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci : Mgr.
Stanislava Zvarová, Mgr. Eva Brndiarová a Milan Čajko.
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. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 137/2015, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisn ici.
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4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za

overovateľov

zápisnice

starostka

obce

určila

poslan cov

Martina

Štefánika a Richarda Bálinta.
Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie č. 138/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila Ing. Štefánia Dovalová.
Kontrola

5.

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce , informovala poslancov o spôsobe ich plnenia
s t ým, že v bode rôzne sa ešte k niektorým vrátime .
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali

uznesenie č. 139/2015, ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia

obecného zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová -

predložila poslancom ústnu informáciu o činnosti

obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastup iteľstva, ktorá
bola zameraná na už dokončené 3 projekty a to :
-

Múzeum súkenníctva a gubárstva (kontrola z PPA)

-

Klenovskú izbu (kontrola z PPA)

-

Viacúčelovú halu

-

uskutočnili sa rokovania ohľadom kanalizácie a verejného osvetlenia,
na čo bol podaný projekt a pripravuje sa projekt na optický kábel,

-

riešila sa oprava cest y do Pavlínky a potok Klenovčok so štátnymi
lesmi na pracovných stretnutiach v dňoch 18.6. a 2.7.

-

24.6.

sa

v obradnej

miestnosti

obce

uskutočnila

rozlúčka

s predškolákmi z materskej škol y,
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-

26.6.-28.6. sa uskutočnil 37. ročník GMFS – KR,

-

30.6. sa na pracovnom stretnutí na MAS Malohont v Hrachove riešilo
dobudovanie rozhľadne na Laze -Slopovom,

-

11.7. zorganizovala TJ Družstevník Klenovec 20.ročník Memoriálu
Pavla

Slatinského,

pričom

obec

zakúpila

ce ny

a prispela

na

občerstvenie,
-

13.7. nás požiadal zástupca TRANSTAVU o odkúpenie záväzkov
firm y AMS Profit Partizánske vo výške 25.000 €, ktoré im dlžia za
betón,

-

18.7. nohejbalisti v obci zorganizovali 5. ročník nohejbalového
turnaja,

-

29.7. so zástupcom starostky sa zúčastnili na stretnutí ohľadom
budovania cyklotrás (Rim. Sobota – Rim. Brezovo),

-

5.8. v Rimavskej Bani sa uskutočnilo zasadnutie Mikroregiónu,

-

17.8. na Telom Vrchu zasadala Rady ZMOGaM -u,

-

19.8. sa zamestnanci obce Ing. Majerová, Ján Sihelský a Igor Vančík
zúčastnili na otváraní obálok ohľadom rekonštrukcie verejného
osvetlenia,

-

22.8. bola slávnostne otvorená rozhľad ňa na Laze,

-

23.8. bol slávnostne uvedený do služby kazateľ BJB Mgr. Štefan
Danko,

-

28.8. sa v obci uskutočnili spomienkové oslavy 7 1.výr. SNP a 675.
výr. prvej písomnej zmienky o obci,

-

2.9. na školách v obci bol zahájený školský rok,

-

uskutočnilo sa pracovné stretnutie cez Úrad splnomocnenca pre
rómske

komunit y

SR

k Národnému

projektu

„TAKE

AWAY“

a Národného projektu „ZDRAVÉ KOMUNITY “ na základe ktorých
by sa mohli robiť rôzne investičné aktivit y v obci, ktoré nie sú
viazané na verejné obstarávanie.
Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva

vzali

poslanci

na

vedomie

a prijali

uznesenie

číslo

140/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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7. Interpelácia poslancov
Nebola žiadna.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Mgr. Dalibor
Ďuriš.

8. Správa o činnosti Obecnej polície Klenovec za rok 2014

Správa o činnosti Obecnej polície v Klenovci za rok 2014 bola poslancom
obecného zastupiteľstva zaslaná e -mailom, ale i napriek tomu v skrátenej
verzii náčelník obecnej polície Vladimír Dovala predložil poslancom
správu, ktorá je súčasťou tejto zápisnice aj ústne.
Bálint – mal dotaz ohľadom ústrednej centrálnej signalizácie,
-

a taktiež sa zaujímal o občanoch, ktorí si odpykávajú trest povinnej
práce,

Mgr. Pohorelská - mala dotaz ohľadom vyberania pokút.
Parobeková – informovala o tom, že vyberať pokut y majú zamestnanci .
Štefánik – poukázal na možnosti vymožiteľnosti pokút.
Mgr. Kaštanová – náčelník OP požaduje, aby bolo viac členov OP je to na
zvážení poslancov.
Ing. Dovalová – občania požadujú, aby policajti vykonávali služby aj
v noci.
Mgr. Brndiarová – treba povedať, že jeden policajt je viac na PN ako
v práci,
-

poukázala na skutočnosť, že v prípade pohrebu je nutné zamedziť
prístupu osobných áut k domu smútku, pretože sa z tohto dôvodu na
zásah nevedela dostať rýchla zdravotná služba,

-

taktiež sú problém y s mladistvými, ktorí pravidelne vysedávajú na
lavičkách pri dome smútku, kde sa správajú hlučne a popíjajú
alkohol,

Štefánik – informoval o tom, že náčelník môže počas riz ikových podujatí
postaviť aj no čné služby.
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Mgr. Zvarová – mala dotaz, či kamerový systém je prín osom.
Dovala – informoval o tom, že kamery sú nápomocné pri ich práci.
Mgr. Kaštanová – bezpečnostná situácia sa bude riešiť osobitným
pracovným stretnutím,
-

záleží na poslancoch, kde sa ďalšia kamera osadí.

Štefánik – vodiči nerešpektujú dopravné značenia a členovia OP túto
situáciu musia riešiť.
Po prerokovaní S práv y o činnosti Obecnej polície Klenovec za rok 2014
poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky, správu v zali na vedomie a
k prerokovávanému bodu programu prijali uznesenie č. 141/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9. Informácia riaditeľa odboru PP polície PZ SR v Rim. Sobote
Mgr. Kaštanová

- privítala riaditeľa odboru poriadkovej polície OR PZ

SR v Rim. Sobota ppl. Mgr. Pavla Žigu, ktorý informoval o bezpečnostnej
situácii v obci aj v okrese a poukázal na riešenie niektorých oblastí v obci,
napr.:
-

o priestupkoch a trestných činoch na území obce a o ich riešení, resp.
o ich predchádzaní a prevencii,

-

na zamedzenie vytvárania čiernych skládok,

-

objasnil prácu s kamerovým systémom, o dokumentácii priestupku,
resp. trestného činu,

-

prisľúbil, že si príde pozrieť kamerový systém v obci,

-

upozornil, že obec je zodpovedná za verejný poriadok,

-

informoval,

že

v mesiaci

november

2015

sa

OO

PZ

v Hnúšti

presťahuje do priestorov bývalej elektrárne v Hnúšti, o vybavovaní
dokladov pre občanov v Hnúšti a to každý utorok.
Dovala – upozornil, že v rómskej osade sú problémom túlavé psy, a bude
treba ich riešiť,
Mgr. Brndiarová – konštatovala, že v Rimave ráno prúdi kalná až biela
voda, ktorá zapácha.
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Nakoľko poslanci viac pripomienok a dotazov nemali, informáciu riaditeľa
poriadkovej polície OR PZ SR v Rim. Sobote vzali na vedomie a
k prerokovávanému bodu programu prijali uznesenie č. 142/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
10. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Klenovec k 30.6.2015.
Ing. Majerová – predložila poslancom Monitorovaciu správ u o plnení
rozpočtu obce Klenovec k 30.6.2015, ktorá bola zv erejnená aj na web
stránke obce a je súčasťou tejto zápisnice.
Mgr. Brndiarová – mala dotaz ohľadom neplatičov dane z nehnuteľnosti.
Štefánik – informoval o podmienkach zverejňovania neplatičov.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že Gemerský sociálny podnik a firma
Gallai & Wolf sú našimi najväčšími dlžníkmi a už asi od nich ani žiadne
financie asi ani nevymôžeme,
-

občania

si

viac -menej

platia,

nakoľko

potrebujú

potvrdenie

o zaplatení dane z nehnuteľnosti k vyplácaniu sociálnych dávok,
-

na budúci rok už zaplatíme poslednú splátku úveru, ktorú sme si
zobrali

-

kvôli nim,

oslovili sme aj právnikov, aby n ám pomohli vymôcť nejaké financie
od t ýchto našich najväčších dlžníkov, ale je to ťažké.

Bálint – počítali sme s t ým, že daň z nehnuteľností sa vykompenzuje
s úverom, že do obce prídu nejaké financie, a le všetko stroskotalo.
Nakoľko

poslanci

viac

pripomien ok

nemali,

vzali

na

vedomie

Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce Klenovec k 30.6.2015 a
k prerokovávanému bodu programu prijali uznesenie č. 143/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
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11. Návrh na zmenu rozpočtu
Ing. Majerová – predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu nasledovne:
a) návrh na rozpočtové opatrenie v zm ysle § 14 ods. 2 písmena a) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjm y a celkové výdavky, a to:
Programová štruktúra
10.1

Funkčná klasifikácia
06.2.0 – Rozvoj obce –
viacúčelová
športová
hala
06.2.0 – Rozvoj obce –
viacúčelová
športová
hala
06.4.0
–
Verejné
osvetlenie

Ekonomická klasifikácia
700 – Kapitálové výdavky
– z úverových zdrojov

11.1

Zmena
- 52 870 €

700 – Kapitálové výdavky
– z vlastných zdrojov

+ 30 000 €

600 – Bežné výdavky

+10 000 €

06.2.0 – Rozvoj obce Verejné osvetlenie

700 – Kapitálové výdavky

+ 12 870 €

12.1

06.2.0 – Rozvoj obce

700 – Kapitálové výdavky

10.1

08.1.0 – Rekreačné
športové
služby
ostatné

600 – Bežné výdavky

10.1

11.1

-

1 200 €
+ 1 200 €
0€

SPOLU:

b) návrh na rozpočtové opatrenie v zm ysle § 14 ods. 2 písm. b) a c)
zákona

č.

583/2004

Z.

z.

o rozpočtových

pravidlách

územnej

samosprávy – povolené prekročenie príjmov kapitálového rozpočtu,
a to:
-

vo výške 28 493,77 € - nedaňové kapitálové príjm y

-

vo výške 244 373,97 € - kapitálové granty a transfery

a povolené prekročenie výdavkov kapitálov ého rozpočtu:
-

vo výške 20 000 € - uznesenie č. 535/2014 za práce naviac pri
revitalizácii verejných priestranstiev v obci Klenovec.

-

vo výške 244 373,97 € kapitálové výdavky na Obnovu VO

Bálint – konštatoval, že peniaze sa v podstate len presúvajú.
Mgr. Pohorelská – vyjadrila spokojnosť s t ým, že nebolo potrebné brať
úver.
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Po prerokovaní uvedeného návrhu ohľadom presunu financií a na základe
skutočností, že poslanci nemali už viac pripomienok, dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie presunu finančných prostriedkov tak,
ako to bolo predložené v návrhu ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 144/2015,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
12. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol hlavnej kontrolórky obce
Klenovec k 31. 8. 2015 .
Parobeková

–

hlavná

kontrolórka

obce

informovala

poslancov

o výsledkoch kontrol , ktoré vykonala k 31.8.2015 a to:
-

kontrolu nákupu a spotreby pohonných hmôt na obecnom úrade,

-

kontrolu účtovných dokladov v pokladni a v učtárni obecného úradu ,

-

na vyúčtovanie a odvádzanie správnych poplatkov

do pokladne

obecného úradu pracovníčkou matričného úradu,
-

na financovanie športovej hal y, ktorá bola uskutočnená na podnet
poslanca JUDr. Pavla Struhára.

Správy z kontrol sú spracované písomne a sú uložené u hlavnej kontrolórky
obce.
Mgr. Kaštanová – informovala, že pri schvaľovaní spevnených plôch pri
športovej hale sa do uznesenia sa nedopatrením nedostala elektrická
prípojka, ktorú

pán Valach urobil. Čiže máme 2 uznesenia o spevnených

plochách, a navrhla poslancom doplniť uznesenie o elektrickej prípojke.
Čajko – riešila sa projektová dokumentácia a potom realizácia.
Štefánik – práce sú už vykonané.
Bálint – rokovali sme o odtoku vody, je tam rigol.
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Parobeková – informovala o sumách uhraden ých faktúr za športovú halu .
Nakoľko poslanci nemali viac dotazov , dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zmenu textu uznesenia č. 6 7/2015 zo dňa
24.2.2015 na text - realizácia prístupovej cesty a
spevnených plôch a elektrickej NN prípojky pre športovú
halu z rozpočtu obce ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Mgr. Kaštanová – informovala, že kontrolórka obce upozornila, že podľa
Zmluvy o dielo 01-03/2014 je možné si uplatniť sankcie voči AMS Pro fit
Partizánske vo výške 0,03 %, t.j. 66 €/deň.
Parobeková – bližšie informovala o svojom návrhu.
Bálint – sám som za sankcie, pretože rôzne nedostatky sa ukážu ešte
neskôr, a stavebná firma nerobila to, čo mala.
Čajko – informoval o záveroch komisie výstavby, nakoľko mali sme len
zmluvu bez dodatkov, žiadne dohody o podlahe, neoznámil o prácach
naviac,
-

bola prekročená vlhkosť v hale o 100%,

-

nerovnosti boli v hale znateľné a poter

-

po stavebnej stránke 4 % vlhkosť je nič,

-

Valach mešká 9 mesiacov s dokončením stavby, sám sľúbil, že do
4/2015 ukončí stavbu.

Mgr. Kaštanová – konštatovala, že pán Valach telefonoval, že musia dať
podložku na podlahu.
Štefánik – informoval o stretnutím s pánom, ktorý kládol podlahu a on sa
chránil t ým, že podlahu nepoloží bez podložky ,
-

osobne

som zhotoviteľa informova l, že nevie či poslanci schvália

jeho nároky na zvýšené výdavky.
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Po prerokovaní uvedeného návrhu uplatnenia možných sankcií pre firmu
ASM Profit na základe zmluvy 01-03/2014 v článku IV nakoľko poslanci
nevzniesli už žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za uplatnenie sankcie 0,03 % podľa Zmluvy o dielo
01-03/2014 v článku IV?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 145/2015 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

13. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Žiadosť ZO Slovenského zväzu chovateľov v Klenovci

na poskytnutie

finančnej podpory
Ing. Majerová – predložila žiadosť ZO Slovensk ého zväzu chovateľov
v Klenovci

na

poskytnutie

finančnej

podpory

na

zabezpečenie

spoluorganizovania VII. Krajskej Pohronskej výstavy BBSK, XIX. Oblastnej
a XXX. Miestnej jubilejnej výstavy drobných zvierat v Čerenčanoch v dňoch 9.
– 10. 10. 2015.
Komisia finančná prerokovala predmetnú žiadosť a doporučuje schváliť 100 €
s t ým, že poskytnutá finančná podpora bude vyúčtovaná do 31. 12. 2015.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti neboli zo strany poslancov neboli vznesené
už žiadne dotaz y a pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti ZO Slovenského zväzu chovateľov
v Klenovci na poskytnutie finančnej podpory vo výške 100 ?

12

prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Po prerokovaní žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 146/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Ponuka Prima banky Slovensko a.s. na odkúpenie 21 ks akcií
Ing. Majerová – informovala o ďalšej ponuke Prima banky Slovensko a.s.
na odkúpenie 21 ks akcií v menovitej hodnote 8379 € za sumu 12 285 €
predt ým 12 600 €, za 1 akciu je menovitá hodnota 399 € a ponúkajú nám
585 €, predt ým 600 €,
-

komisia prerokovala aj túto ponuku,

-

táto ponuka je už ni žšia ako bola tá predošlá.

Mgr. Kaštanová – akcie nám stoja a nevieme, či bude ešte ďalšia ponuka.
Ing. Dovalová – mali by sme aspoň nejaké peniaze.
Štefánik – ja by som ich ponuku prijal , pozeral som a aj ostatné obce ich
odpredávajú.
Čajko – mali by sme pozrieť, či je pohyb s t ýmito akciami.
Po prerokovaní uvedenej ponuky n akoľko zo strany poslancov neboli už
vznesené žiadne dotaz y a pripomienky k uvedenej žiadosti, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odpredaja 21 ks akcií na základe
žiadosti Prima banky Slovensko ?
prítomní

8

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

1

Milan Čajko
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Po prerokovaní žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 147/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Žiadosť FK TJ Družstevník Klenovec o poskytnutie dotácie 1 200 € na
vyhotovenie a osadenie striedačiek pre domáce a hosťujúce mužstvo
Ing. Majerová – informovala o žiadosti FK TJ Družstevník Klenovec
o poskytnutie

dotácie

vo

výške

1 200

€

na

vyhotovenie

a osadenie

striedačiek pre domáce a hosťujúce mužstvo,
-

je to nariadenie Oblastným futbalovým zväzom v Rim. Sobote,

-

máme ešte nejaké financie v rozpočte na jarok v Klepuši, ktorý sa t.r.
nebude robiť, a tak by sme mohli tieto peniaze pres unúť futbalistom,

-

komisia

finančná

prerokovala

predmetnú

žiadosť

a doporučuje

schváliť 1200 €
Štefánik – navrhol, aby poskytnutá finančná podpora b ola vyúčtovaná do
31. 12. 2015.
Bálint – informoval poslancov, že futbalisti si lavičky osadia svojpomocne .
Po

prerokovaní

uvedenej

žiadosti

bolo

konštatované,

že

osadenie

striedačiek je nutnosťou a n akoľko zo strany poslancov neboli vznesené
žiadne dotaz y a pripomienky k uvedenej žiadosti dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiados ti FK TJ Družstevník Klenovec
o poskytnutie dotácie v sume 1 200 € na vyhotovenie
a osadenie striedačiek pre domáce a hosťujúce mužstvo
s tým, že poskytnutá dotácia bude vyúčtovaná do 31. 12.
2015 ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0
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Po prerokovaní žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 148/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Žiadosť Lyžiarskeho klubu Klenovec o poskytnutie materiálnej pomoci
vo forme drevnej hmoty v množstve 6 m ³ .
Ing. Majerová – informovala o žiadosti Lyžiarskeho klubu Klenovec
o poskytnutie sponzorstva a to materiálnej pomoci vo forme drevnej hmot y
v množstve 6 m³.
Čajko – informoval, že čo sa zvýši, to sa použije na opravu chat y.
Po prerokovaní

uvedenej

žiadosti

bolo

nenamietajú nič proti materiálnej pomoci

poslancami

konštatované, že

a nakoľko neboli vznesené už

žiadne dotaz y a pripomienky k uvedenej žiadosti, dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiados ti Lyžiarskeho klubu Klenovec
o poskytnutie materiálnej pomoci vo forme drevnej hmoty
v množstve 6 m ³ ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Po prerokovaní žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 149/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Preplatenie faktúry firme PUR -STAV KB , s.r.o. Lieskovec vo výške
5 054,21 € s DPH za práce naviac na stavbe Klenovskej izby.
Ing. Trnavský – informoval o faktúre firme PUR-STAV KB , s.r.o.
Lieskovec vo výške 5 054,21 € s DPH za práce n aviac na stavbe Klenovskej
izby, čo bolo prerokované aj komisii výstavby, ktorá odporúča schváliť
preplatenie faktúry.
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Mgr. Kaštanová – konštatovala, že faktúra je nad 2000€ a tak jej
vyplatenie firme Purstav musí schváliť zastupiteľstvo.
Po prerokovaní preplatenia uvedenej faktúry, n akoľko zo strany poslancov
neboli vznesené žiadne dotaz y a pripomienky dala staro stka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za preplatenie faktúry firme PUR -STAV KB , s.r.o.
Lieskovec vo výške 5 054,21 € s DPH za práce naviac na
stavbe Klenovskej izby ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 150/2015 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Žiadosť firmy STAVAJ, s.r.o. o vyplatenie za prácu naviac na stavbe
Múzea súkenníctva a gubárstva v sume 996 €.
Ing. Trnavský – informoval poslancov o žiadosti firm y STAVAJ, s.r.o.
o vyplatenie za prácu naviac (tesárske práce, priečka) na stavbe Múzea
súkenníctva a gubárstva v sume 996 € s DPH,
-

konštatoval, že žiadosť bola prerokovaná aj v komisii v ýstavby
a komisia neodporúča túto faktúru zaplatiť a treba firmu Kuriatko
vyzvať na doplnenie žiadosti , nakoľko o t ýchto prácach komisia
dopredu nevedela .

Čajko – informoval o stanovisku komisie.
Po prerokovaní žiadosti poslanci ju vzali na vedomie a prija li uznesenie č.
151/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Žiadosť firmy AMS - Profit s.r.o. o posúdenie a úhradu nezahrnutého
materiálu v konečnej podlahovej

vrstve Grabosport v Športovej hale

Klenovec
Ing. Trnavský – informoval poslancov o žiadosti firm y AMS - Profit s.r.o.
o posúdenie a úhradu nezahrnutého materiálu v konečnej podlahovej vrstve
Grabosport v Športovej hale Klenovec , t.j fólie, ktorá je 4 999,62 €, ktorá
je pod kobercom, podlahou,
-

v športovej hale bude treba ešte nakresliť či ary na podlahe, tenisové,
bedmintonové a volejbalové športoviská.

Ďalej Ing.Trnavský informoval o nutnosti zaplatenia faktúr y výške 1 349 €
nakoľko Úrad verejného zdravotníctva.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o zmene dispozície, nakoľko
v projekte bolo plánované, že sa na sociálne zariadenia chodilo cez šatne
a ÚVZ povedal, že neschvália kolaudáciu, pokiaľ sa na sociálne zariadenia
nebude prístup z chodby,
-

hala nie je schválená pre verejnosť,

-

je to len pre výkon šport ovej činnosti,

-

konštatovala, že od začiatku sme hovorili, že za 200 tis. € halu
nepostavíme,

Bálint – nebude tam chodiť veľa ľudí,
-

nie je problém, aby v budúcnosti tam prišla aj verejnosť, zakúpia sa
lavičky,

Čajko – znova a opakovane informoval o tom, že bol projekt pre stavebné
konanie, ktorý bol postačujúci, ale nie realizačný projekt na realizáciu
stavby, ktorý je konkrétnejší,
-

nech si zaplatí podlžnosti voči obci a treba iniciovať stretnuti e
s AMS Profit.

Po prerokovaní žiadosti poslanci ju vzali na vedomie a prijali uznesenie č.
152/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Športová hala - informácia o nutnosti ďalšieho vybavenia športovísk
a značenia
Ing. Trnavský – informoval poslancov, že v športovej hale bude treba ešte
nakresliť

čiary

športoviská

na

a ďalšie

podlahe,

tenisové,

dovybavenie

t.j.

bedm intonové
stĺpiky

a siete

a volejbalové
bude

treba

dofinancovanie asi do výšky 4 tis. €, aby bola hala funkčná.
Po prerokovaní

informácie poslanci túto vzali na vedomie a prijali

uznesenie č. 153/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Výpoveď nájomnej zmluvy Zberných surovín Žilina
Ing. Trnavský – informoval poslancov o výpovedi nájomnej

zmluvy

Zberných surovín Žilina , pričom výpovedná lehota je 6 mesiacov, resp.
dohodou.
Na základe rozpravy bola poslancami n avrhnutá skrátená výpovedná lehota
k 31.10.2015 pre zberné suroviny za podmienky kompletného vyčistenia
pozemku a v opačnom prípade bude výpovedná lehota pl ynúť v zm ysle
nájomnej zmluvy.
Nakoľko zo strany poslancov neboli vznesené žiadne dotaz y a pripomien ky
k uvedenej žiadosti dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie výpovede nájomnej zmluvy Zberných
surovín Žilina so skráteným termínom výpovednej lehoty
s termínom k 31.10.2015 za podmienky k ompletného
vyčistenia pozemku ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0
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K prerokovaní žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 154/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Ing. Štefan Nižnan – ponuka na odpredaj pozemku a budovy na Stupách
za sumu 12 tis. € s DPH
Ing. Trnavský – informoval poslancov o ponuke Ing. Nižnana na odpredaj
pozemku a budovy na Stupách za sumu 12 tis. € s DPH.
Mgr. Kaštanová – potrebovali by sme tento pozemok na vytvorenie
zberného dvora, ale treba m yslieť aj na to, že po tejto ceste budú chodiť
veľké autá, ale je to dosť veľká suma a budova už ani neexistuje.
Po prediskutovaní uvedenej ponuky, nakoľko poslanci už nezniesli žiadne
pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie ponuky ponuku Ing. Nižnana na
odpredaj pozemku a budovy na Stupách za sumu 12 tis. €
s DPH ?
prítomní

8

za

0

proti

8

zdržal sa

0

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

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

K prerokovaní uvedenej ponuky p oslanci prijali uznesenie č. 155/2015 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Slavomír Antal a Katarína Kysucká - zámer predať nehnuteľnosť vo
vlastníctve obce a to parcelu registra CKN 8843/3 o výmere

40 m 2 ,

vedenú na LV – 1238 ako zastavané plochy a nádvoria za cenu určenú
znaleckým posudkom.
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Ing. Trnavský
a Kataríny

–

informoval

Kysuckej,

t.j.

poslancov o žiadosti

zarovnanie

pozemku

Slavomíra Antala

a o

zámere

predať

nehnuteľnosť vo vlastníctve obce a to parcelu registra CKN 8843/3
o výmere 40 m 2 , vedenú na LV – 1238 ako zastavané plochy a nádvoria za
cenu určenú znaleckým posudkom,
-

jedná sa o pozemok o ktorý má záujem Slavomír Antal, nachádza sa
v Pasiečke a rokovalo sa o ňom už na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva,

-

zámer predaja bude zverejnený obvykl ým spôsobom po dobu min. 15
dní.

-

žiadateľ má už vypracovaný aj geometrický plán

Nakoľko poslanci k zámeru nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zámeru predať nehnuteľnosť vo
vlastníctve obce a to parcelu registra CKN 8843/3 o výmere
40 m 2 , vedenú na LV – 1238 ako zastavané plochy
a nádvoria za cenu určenú znaleckým posudkom?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovaní zámeru poslanci prijali uznesenie č. 156/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Július Bella , Resedastrasse 1, Rorschacherberg,

9404 Švajčiarsko, -

žiadosť o odpredaj pozemku

Ing. Trnavský – informoval o žiadosti Júliusa Bellu, Resedastrasse 1,
Rorschacherberg,

9404 Švajčiarsko, o odpredaj

nehnuteľnosti

vo

vlastníctve Obce Klenovec, zame ranej geometrickým plánom 14234289 3/2015 zo dňa 9.2.2015 vypracovaným

Geodetickou

kanceláriou

Ján
20

Čajko

SNP 99, Klenovec, diel 8 o vým ere

parcel y číslo 823/3, evidovanej

22 m 2 z novovytvorenej CKN

v katastrálnom

území

Klenovec ako

zastavané plochy a nádvoria, odčlenený z parcel y registra EKN číslo
parcel y 1806 zastavané plochy a nádvoria, evidovanej v katastrálnom území
Klenovec na LV -1238, za cenu 4,27-€/m 2 . Celková predajná cena 94,00 -€
je určená znaleckým posudkom č. 99/2015 zo dňa 3. 9. 2015 v ypracovaným
znalcom Ing. Jaroslavom Zorvanom, ul. Železničiarska 45, Rimavská
Sobota.
Odpredaj sa uskutoční v zm ysle § 9a zákona číslo 138/1991 Zb. ods. 1,
písmeno c) o majetku obcí

v aktuálnom znení,

priam ym predajom

najmenej za cenu vo výške všeobecne j hodnot y majetku stanovenej podľa
osobitného predpisu. Kupujúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť
vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy a uhradiť všetky náklady spojené
s prevodom nehnuteľnosti. Kúpnopredajná zmluva v zm ysle tohto uznesenia
bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia obecným zastupiteľstvom.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslancami , keďže nebolo už viac
pripomienok z ich strany dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odpredaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Klenovec, diel 8 o výmere 22
m 2 z novovytvorenej CKN parcely číslo 823/3, v k.ú.
Klenovec ako zastavané plochy a nádvoria, odčlenený
z parcely registra EKN číslo parcely 1806 zastavané
plochy a nádvoria, na LV-1238, na základe žiadosti Júliusa
Bellu, za cenu 4,27-€/m 2 , pričom predajná cena 94,00 -€ ?

prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovaní žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 157/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Odpredaj kopacieho stroja Bielorus
Ing. Trnavský – informoval, že na odpredaj Bielorusa s i podal žiadosť
Rastislav Kasáč, ktorý by ho odkúpil za cenu 1.000 €, ktorý sa nepodarilo
doteraz odpredať.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za odpredaj pracovného stroja Bielorus za sumu
1000 € na základe žiadosti Rastislavovi Ka sáčovi ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Po hlasovaní poslanci prijali uznesenie č. 158/2015, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
14. Rôzne
Július Kohút, bytom Klenovec – sťažnosť ohľadom fakturovania pitnej
vody občanom bývajúcim na časti Ul. 9.mája.
Ing. Trnavský – informoval o písomnom oznámení, sťažnosti Júliusa
Kohúta, bytom Klenovec ohľadom fakturovania pitnej vody občano m
bývajúcim na časti Ul. 9.mája, pričom nebud e platiť rozdiel y za vodu,
-

ich merače nie sú ciachované, takže nie sú smerodajné.

Mgr. Kaštanová – informovala o dlhoročnom probléme, ktorý sa už
niekoľkokrát riešil, pričom za vodu platí obec, a väčšina obyvateľov za
vodu a rozdiel y pl atí, iní nie a tak dopláca obec,
-

niektorí platia a zopár nie,

Čajko – poukázal na to, že aj zákon dovoľuje určitú odchýlku v meračoch
až 12 % ,či ten rozdiel 94 m 3 je z 1000 m 3 , resp. 10000 m 3 ,
-

vy si musíte sami riešiť situáciu,
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Štefánik – navrhol riešiť situáciu podľa ciac hovaného obecného merača
a rozpočítať podľa počtu obyvateľov v rodinných domoch,
-

15 ľudí sa nevie dohodnúť,

Kohút – priblížil problém s vodou na ich ulici a 94 tis. litrov je veľmi
veľa,
-

prečo by sme mali na niekoho doplácať,

-

vodári majú odberné miesto a oni sa riadia podľa toho,

-

elektrikári a pl ynári odpoja, keď niekto neplatí,

-

sú tu čierni odberatelia ,

-

treba urobiť nové vedenie,

-

treba potiahnuť 200 m potrubie.

Mgr. Kaštanová – z obci sa zaplatil projekt za 1 tis. €,
-

obec dopláca na túto ulicu za odber vo dy, unikajú nám peniaze,

-

obec nemôže doplácať na niekoľkých občanov,

-

všetci sa musíme riadiť ciachovanými vodomermi ,

-

budeme túto situáciu riešiť, už

sme sa s obyvateľmi stretli, aj

s Veoliou, ale tento problém sa nevyriešil,
Bálint – poukázal na rozdiel v odomeru až 18 %
Ing. Trnavský – poukázal na skutočnosť, či obyvatelia, ktorí nechcú
zaplatiť 20 €, či zaplatia za šachtu a prípojku 1000 €.
Mgr. Brndiarová – a teraz, keby obec platila každému občanovi za vodu.
-

voda z priehrady je drahá,

-

keď nebola vody, dopúšťali nám cisternou.

Po prerokovaní uvedenej sťažnosti poslanci ju vzali na vedomie a prijali
uznesenie č. 159/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Národný

projekt

„TAKE

AWAY“

a Národný

projekt

„ZDRAVÉ

KOMUNITY“.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o Národnom projekt e „TAKE
AWAY“ a Národnom projekte „ZDRAVÉ KOMUNITY“ na základe ktorého
by bolo možné požiadať o finančné prostriedky na rekonštrukciu Materskej
škol y K. Pajera.
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Po prerokovaní uvedenej informácie bolo konštatované, že je potreb né sa
pripraviť na

rekonštrukciu materskej škol y a to na opravu strechy,

zateplenie budovy a na výmenu okien a nakoľko poslanci nemali viac
pripomienok k tejto problematike, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie finančných prostriedkov na
zabezpečenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie
materskej školy na k Národnému projektu „TAKE AWAY“
a Národného projektu „ZDRAVÉ KOMUNITY “?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovaní uvedenej informácie poslanci prijali uznesenie č. 160/2015 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Ponuky na búracie práce rodinného domu č . súp. 124 Percov dom.
Ing. Trn avský – informoval poslancov o ponukách na búracie práce
rodinného domu č. súp. 124 a o ponukách na likvidáciu eternitu ako
nebezpečného odpadu z predmetnej budovy, nasledovne:
búracie práce – 4 400 €
likvidácia eternitu – 3 ponuky 5700 €, 5100 €, 4700 €
búracie práce a likvidácia eternitu – spolu 7899 €
-

jedna firma ešte nedala cenovú ponuku.

Mgr. Kaštanová – konštatovala, že je búracie práce pomerne drahé,
pretože to vychádza až na 8 tis. € a v konečnom dôsledku sa dá do poriadku
priestor pod budovou,
-

rodinný dom sme odkúpili za 3 tis. € a odpratávacie práce budú stáť
8 tis.€.

Po prerokovaní a prediskutovaní uvedenej problematiky poslanci vzali
ponuky na vedomie a prijali uznesenie č. 161/2015 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obec
Klenovec.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o nutnosti v ypracovať Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obec Klenovec, ktoré treba k
projektom
-

na Mikroregióne sme sa dohodli, že ho dáme urobiť spol očne, ale
neskôr odskočila Kokava nad Rim. ,

-

máme nejaké cenové ponuky,
- musíme podniknúť kroky k jeho vypracovaniu,

Ing. Trnavský – informoval o cenových ponukách 1€/ obyvateľa, potom
sú ďalšie ponuky okolo 1200 €, od 1000 – 1500 €,
-

informoval

o obsahovom

zameraní

ponúknut ých

vypracovaných

PHSR,
Mgr. Zvarová – informovala, že PHSR sa dá urobiť aj cez Agentúru
životného prostredia, cez Program obnovy dediny, treba pozrieť cez web
stránku,
-

upozornila na lacno vypracované PHSR, ktoré nie sú vypracované
kvalitne, len od stola,

Po prerokovaní uvedenej problematiky poslanci túto vzali na vedomie
prijali uznesenie č. 162/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Informácie starostky obce:
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o :
-

tom, že zatiaľ sa nekonalo ohľadom odkúpenia rodinného domu
Štefankovcov,

-

máme informáciu od Juhásovcov, že by predali budovu na námestí za
30 tis. €

-

masér z Brezna má záujem na prenájom priestorov v obci (treba tam
sprchu),
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Rozobratie amfiteátra na Lúkach .
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o nutnosti rozobratia amfiteátra
na Lúkach z bezpečnostných dôvodov , nakoľko už na túto skutočnosť
poukazujú občania , aj obecná polícia.
Mgr. Zvarová – treba ho rozobrať, aby sa niekomu niečo nestalo
-

železnú konštrukciu treba odloži ť, treba ju niekde umiestniť, máme
horu na pódium, a časom robiť amfiteáter.

Poslanci vyjadrili súhlas s t ým, aby si občania rozobrali drevenú časť
amfiteátra a železná konštrukcia by sa odložila a tak po prerokovaní
uvedenej problematiky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie rozobratia amfiteátra na Lúkach
z bezpečnostných dôvodov?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovaní uvedenej informácie poslanci prijali uznesenie č. 163/2015 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Rozobratie komína na nefunkčnej kotolni na Ul. Malinovského.
Mgr.

Kaštanová

–

informovala

poslancov

o nutnosti

rozobratia

rozpadajúceho sa komína na nefunkčn ej kotolni na Ul. Malinovského,
aspoň tú časť, ktorá presahuje nad bytovku,
-

časti z neho padajú na strechu,

Po prerokovaní uvedenej informácie dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie rozobratie komína na nefunkčnej
kotolni na Ul. Malinovského?
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prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovaní

uvedenej

problematiky

poslanci

prijali

uznesenie

č.

164/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Viacúčelové ihrisko na Ul. Sládkovičovej – nutnosť opravy povrchu
Mgr. Kaštanová - informovala o nutnosti opravy povrchu viacúčelového
ihriska na Ul. Sládkovičovej , treba pomerať ihrisko,
-

rozprávala som sa s jedným pánom a ten hovoril, že už poslal na úra d
nejaké čiary,

Bálint – koberec je poškodený asi 150 m 2 , treba 40 m bielej čiary, 55 žltej
čiary.
Poslanci vyjadrili nutnosť opravy povrchu viacúčelového ihriska na Ul.
Sládkovičovej a k prerokovaní uvedenej problematiky poslanci ju vzali na
vedomie prijali uznesenie č. 165/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Rozšírenie kamerového systému.
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov o vyjadrenie názoru, kde bude treba
rozšíriť kamerový systém,
-

jednu bude treba aj k športovej hale,

-

na poštu nám už v minulosti nedovolili namontovať.

Štefánik - navrhol jednu kameru na kolonádu,
-

treba kúpiť radšej jednu kvalitnejšiu kameru ako 2 nekvalitné,.

Mgr. Brndiarová – navrhla dať kameru v smere na dom smútku,
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Po prerokovaní uvedenej informácie dala starostka o bce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za rozšírenie kamerového s ystému v smere k domu
smútku ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovaní žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 165/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Zmena organizačnej štruktúry Obecného úradu
Mgr.

Kaštanová

–

informovala

o uprázdnenom

l

pracovnom

mieste

v organizačnej štruktúre obecného úradu pomocného pracovníka,
-

navrhla

vytvorenie

l

administratívneho

pracovného

miesta

v organizačnej štruktúre obecného úradu ,
-

vychádzajúc z poslednej pracovnej porady .

Po prerokovaní uvedenej informácie dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za zmenu organizačnej štruktúry Obecného úradu
a súhlasí s vytvorením l administratívneho pracovného
miesta ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovaní žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 166/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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15 . Diskusia
Mgr. Brndiarová

– poďakovala zástupcovi

starostky obce s ďalším

mladým ľuďom, ktorí vyčistili koryto rieky Rimavy,
-

rybári vyčistili Rimavu pred Klenovskou rontoukou ,

-

vianočný stromč ek je už úplne napadnut ý škodcami,

-

treba zariadiť Múzeum súkenníctva a gubárstva,

Štefánik – ľudia by si mali uved omiť, že Rimava nie je smetisko,
-

bude treba opraviť aj vežičku na požiarnej zbrojnici, pretože strecha
nepresahuje a jedna strana je už zh nit ý,

Mgr. Zvarová – pripomenula osadenie lavičky na Lúčkach, ktoré bolo
sľúbené, ale nezrealizované ,
-

pozvala poslancov na cezhraničný festival,

-

mala dotaz, či Múzeum súkenníctva a gubárstva je už ukončená,

Ing. Dovalová – nefunguje miestny rozhlas pri rodinnom dome č. 311.
Bálint – zrkadlo na zákrute pri odbočke ku starým činžákom je zle otočené,
-

pripomienkoval odstránenie futbalovej bránky v smere k činžáku,
(bolo treba dať vyššie oplotenie)

Mgr. Kaštanová – deti rozbili amplión miestneho rozhlasu, poškodzovali
kvet y, budovu činžáku, autá, zničili a roztrhali siete na bránach, vešali sa
po nich, dobre, že ešte žiadna brána nespadla na tie deti,
-

diera je pred našim činžákom,

-

bude nám treba dokúpiť vianočné osvetlenie,

Ing. Trnavský – zrkadlo treba aj na odbočku do Pasiečky.
Čajko – pripomienkoval, že nepojazdné autá parkujú na sídlisku.
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Nakoľko už viac pripomienok poslanci nevzniesli do diskusie, poslanci
odkontrolovali

už

schválené

uznesenia

a

n ásledne

starostka

obce

poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Martin Štefánik
Richard Bálint

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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