Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom č. 3/2019,
konaného dňa 11.03.2019
Prítomní poslanci: viď prezenčná listina
Ostatní občania: viď prezenčná listina
Ostatní prítomní:

Mgr. Erika Cintulová starostka obce Kláštor pod Znievom - predsedajúca
Ján Morgoš, kontrolór obce

Ohlásený začiatok zasadnutia:

11.3.2019 o 18:00 h

Skutočný začiatok zasadnutia:

11.3.2019 o 18:00 h

Miesto zasadnutia:

Sobášna miestnosť Obecný úrad Kláštor pod Znievom

Počet strán:

Program zasadnutia OZ:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Schválenie zámeru výstavby IBV na parcelách 904/3 a 1130/ v k.ú. Kláštor pod Znievom
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
7. Správa č. 18/2018 z kontroly bežných výdavkov rozpočtu oddiel 06 trieda 06.2.0 Rozvoj
obce za rok 2017
8. Schválenie zámeru žiadosti o dotáciu z úradu vlády „Wifi pre Teba“
9. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácií CVČ z rozpočtu obce
10. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku, parcela č. 496/2
11. Prerokovanie žiadosti o vybudovanie verejného osvetlenia 316/2 p. Šustek
12. Prerokovanie listu SPF

13. Správa o hospodárení obecnej SRO Služby obce Kláštor pod Znievom, s. r. o.
14. Zriadenie príspevkovej organizácie obce Kláštor pod Znievom s názvom „Znievske
múzeum“, štatút múzea, vymenovanie riaditeľa „Znievskeho múzea“ a zverenie
majetku príspevkovej organizácii obce Kláštor pod Znievom „Znievskemu múzeu“ do
užívania
15. 2. zmena rozpočtu za rok 2019
16. Prerokovanie dohody k prebratiu pozemkov pod miestnymi komunikáciami IBV Rybníky
17. Rôzne
18. Záver
K bodu 1.:
Starostka obce Mgr. Erika Cintulová otvorila zastupiteľstvo a privítala prítomných.
K bodu 2. a 3.:
Predsedajúca starostka obce Mgr. Erika Cintulová navrhla do návrhovej komisie p. poslanca
Martina Benku a p. poslanca Františka Koníčka a zapisovaním zápisnice zo zasadnutia poverila
p. Martu Piatrikovú, p. poslanca Jána Baleju a p. poslanca Vladimíra Čambora poverila
overením zápisnice.
Prečítala program rokovania, kde navrhla doplnenie bodu programu č. 14., viď – program
zasadnutia vyššie najmä za účelom čerpania dotácie na zariadenie čiže expozície a zriadenie
„Znievskeho múzea“
a dala hlasovať o návrhovej komisií, zapisovateľke, overovateľoch zápisnice a doplnenom
programe rokovania zastupiteľstva.
K bodu 4.:
Starostka obce skonštatovala, že v tomto bode mala predložiť správu o plnení 2 uznesení:
2 uznesenia zo zastupiteľstiev konaných dňa 19.11.2018 a 25.1.2019.
Uznesenie č. 2/11/18
II. žiada starostku obce
Informovať zastupiteľstvo o vykonaných zmenách a presunoch rozpočtových
prostriedkov do 31.12.2018 na najbližšom obecnom zastupiteľstve konanom po
5.2.2019
Starostka obce uviedla, že tabuľka zmien rozpočtu bola poslancom zaslaná, jedná sa najmä
o zmeny v klasifikácií v rámci účtovania, nie sú tam zmeny, ktorými by sa presúvali finančné

prostriedky novovzniknuté po zastupiteľstve. Prerokovala ich aj finančná komisia bez
pripomienok.

Uznesenie č.9/1/19
II. poveruje
Skrátene – Informovať SPF o zaslaní stanoviska po zastupiteľstve, kt. malo byť 8.3, ale
pre presun 11.3.2019
Starostka obce uviedla, že informáciu zaslala dňa 30.1.2019 s doručenkou, doručený bol
6.2.2019
Uznesenie č. 1/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

berie na vedomie
správu starostky obce o plnení uznesení

K bodu 5.:
Starostka obce Mgr. Erika Cintulová k bodu uviedla, že IBV na začiatku Kláštora pod
Znievom, momentálne nie je v súlade s územným plánom, je to extravilán, je možná výstavba
ak bude zapracovaná v zmenách a doplnkoch územného plánu obce Kláštor pod Znievom, kde
čakáme ako obec buď na dotáciu, poprípade po investícií investora, ktorí by chcel tieto zmeny
a doplnky financovať, nakoľko však po stavebnej komisie vzišli požiadavky k doplneniu
informácie k danej IBV, či nie je toto územie chránené nevieme sa ešte bližšie vyjadriť, ako
ideme financovať zmeny a doplnky UP a tam musíme odpovedať na otázku či tam chceme
stavať alebo nie? Čiže rokovanie a prejednávanie sa bude riešiť ďalej a dnes môžeme vziať na
vedomie správu stavebnej komisie, kt. predniesol p. poslanec Benko.
Uznesenie č. 2/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

berie na vedomie

správu Komisiu územného plánovania, výstavby, dopravy a životného
prostredia k IBV na parcelách 904/3 a 1130/3 v k.ú. Kláštor pod Znievom
Za hlasovali: Ján Baleja, Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor,
Mgr. František Koníček, Renáta Hakalová, Milan Mizera
Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň
K bodu 6.:
Starostka obce vyzvala na prednesenie správy hl. kontrolóra obce p. Morgoša, poslanci ju
mali zaslanú k naštudovaniu.
Hl. kontrolór predniesol správu.
Uznesenie č. 3/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Za hlasovali: Ján Baleja, Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor,
Mgr. František Koníček, Renáta Hakalová, Milan Mizera
Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň

K bodu 7.:
Starostka obce vyzvala na prednesenie správy hl. kontrolóra obce p. Morgoša, poslanci ju
mali zaslanú k naštudovaniu.
Hl. kontrolór predniesol správu.
Uznesenie č. 4/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra č. 18/2018 z kontroly bežných výdavkov rozpočtu
oddiel 06 trieda 06.2.0 Rozvoj obce za rok 2017
Za hlasovali: Ján Baleja, Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor,
Mgr. František Koníček, Renáta Hakalová, Milan Mizera
Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň

K bodu 8.:
Starostka obce vysvetlila, že aby sme mohli žiadať o wifi pre verejné priestranstvá musíme
predložiť uznesenie zastupiteľstva obce o tom, že schvaľuje predloženie Žiadosti o NFP na
SO OPII. Uznesenie zastupiteľstva obce o tom, že schvaľuje predloženie Žiadosti o NFP na
SO OPII, musí obsahovať súhrnne nasledovné údaje:





názov projektu: Vybudovanie verejnej siete v Kláštore pod Znievom;
výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov. Výšku je potrebné uvádzať ako číselnú
hodnotu výšky spolufinancovania (t.j. nie je postačujúce percentuálne
uvedenie, napr. v znení 5% z predloženého projektu), - maximálna výška je
15 000 EUR – 5% = 750 EUR;
kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP.

Uznesenie č. 5/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

Schvaľuje
Predloženie Žiadosti o NFP na SO OPII do výzvy s kódom OPII-2018/7/1-DOP,
názov projektu: Vybudovanie verejnej siete v Kláštore pod Znievom, s výškou
spolufinancovania projektu obcou Kláštor pod Znievom 5% = 750 EUR, slovom
sedemstopäťdesiat EUR.
Za hlasovali: Ján Baleja, Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor,
Mgr. František Koníček, Renáta Hakalová, Milan Mizera
Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň

K bodu 9.:
Starostka obce predniesla žiadosti o dotácie doručené na obec, a správu z komisie kultúry
a športu a ich odporúčania na schválenie a neschválenie jednej žiadosti Súkromnému centru
voľného času v Košťanoch nad Turcom pre sporných žiakov zariadenia.
Uznesenie č. 6/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

Neschvaľuje
Dotáciu Súkromnému centru voľného času, Košťany nad Turcom, č. 145,

IČO: 501 176 02
Za hlasovali: Ján Baleja, Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor,
Mgr. František Koníček, Renáta Hakalová, Milan Mizera
Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň

II.

Schvaľuje
Dotácie:
Centru voľného času , A. Kmeťa 22, Martin, IČO: 00184144, vo výške: 350,EUR
FC Tatran Kláštor pod Znievom, prácu s mládežou vo výške: 1290,- EUR
TOM Zniev Kláštor pod Znievom, vo výške 500,- EUR
Za hlasovali: Ján Baleja, Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor,
Mgr. František Koníček, Renáta Hakalová, Milan Mizera
Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň

K bodu 10.:
Starostka obce predniesla žiadosť o odkúpenie parcely č. 496/2 a jeho predaj neodporučila,
odporučila radšej formu nájmu, pretože obec nemala ani v minulosti záujem predávať
akékoľvek pozemky obce, nakoľko obec pozemky nemá a požiadala predsedu stavebnej
komisie a finančnej komisie o prednesenie ich odporúčania. A na základe zmien zákona
uviedla, že forma predaja pozemku by mala byť obchodnou verejnou súťažou.
P. poslanec Benko predniesol odporúčanie stavebnej komisie daný pozemok predať, nakoľko
je nevyužiteľný pre obec.
P. poslanec Koníček uviedol stanovisko finančnej komisie pozemok predať formou VOS.
Uznesenie č. 7/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

schvaľuje
spôsob prevodu pozemku parcely č. 496/2 v katastrálnom území obce Kláštor
pod Znievom formou obchodnej verejnej súťaže
Za hlasovali: Ján Baleja, Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor,
Mgr. František Koníček, Renáta Hakalová, Milan Mizera

Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň

K bodu 11.:
Starostka obce predniesla žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia k domu č. 316/2 a
požiadala predsedu stavebnej komisie o prednesenie ich odporúčania.
P. poslanec Benko predniesol odporúčanie stavebnej komisie, verejné osvetlenie nevybudovať
pre technickú a finančnú náročnosť.
Uznesenie č. 8/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

Neschvaľuje
Vybudovanie verejného osvetlenia k domu č. 316/2.
Za hlasovali: Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor, Mgr.
František Koníček, Milan Mizera
Proti: Ján Baleja
Zdržal sa: Renáta Hakalová
Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň

K bodu 12.:
Starostka obce uviedla, že vyjadrenie SPF bolo poslancom zaslané mailom, nakoľko sme sa aj
s predchádzajúcim zastupiteľstvom dohodli, že sa podielov nevzdáme a chceme aby v prípade
žaloby rozhodol súd, a musíme nakladať hospodárne s majetkom obce, predkladáme za obec
stanovisko, v ktorom sa určite podielov nevzdáme a nakoľko sa jedná o súdny spor nebude
uvádzať podrobnosti tohto vyjadrenia a požiadala predsedu finančnej komisie o prednesenie
ich odporúčania.
Hosť. p. Gulas dal otázku poslancom obecného zastupiteľstva, či boli upovedomení o všetkých
dokumentoch uvedených v liste zo SPF, a v žiadosti o vyjadrenie, na čo mu bolo odpovedané,
že áno poslanci majú všetky potrebné informácie.
P. poslanec Čambor uviedol, že podporuje z právneho hľadiska postoj obce, pretože obec
a štatutár musí takto postupovať.
Uznesenie č. 9/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

berie na vedomie

predložený návrh vyjadrenia SPF advokátom obce a odporúčanie Komisie pre
finančnú správu a správu obecného majetku a legislatívnej komisie pri
obecnom úrade v Kláštore pod Znievom pokračovať v súdnom spore
Za hlasovali: Ján Baleja, Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor,
Mgr. František Koníček, Renáta Hakalová, Milan Mizera
Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň

K bodu 13.:
Starostka obce uviedla, že vyjadrenie správa bola poslancom zaslaná, momentálne sme skončili
v strate, pre prechodné obdobie a na základe toho za september sme nečerpali platby
z poisťovní. Stav sa lepší, nakoľko od februára sme prijali novú atestovanú lekárku a požiadala
predsedu finančnej komisie o prednesenie ich odporúčania.
P. poslanec Koníček uviedol stanovisko finančnej komisie, ktoré sa odzrkadlilo v uznesení.
Uznesenie č. 10 /3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

berie na vedomie
Správu o hospodárení obecnej SRO Služby obce Kláštor pod Znievom, s. r. o.

II.

žiada starostku obce
do najbližšieho zastupiteľstva doplniť finančnú uzávierku za rok 2018

III.

žiada starostku obce
predložiť stratégiu obecnej SRO na rok 2019
Za hlasovali: Ján Baleja, Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor,
Mgr. František Koníček, Renáta Hakalová, Milan Mizera
Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň

K bodu 14.:
Starostka obce uviedla, potrebu zriadenia príspevkovej organizácie obce, aby sme mohli čerpať
prostriedky z fondu na podporu umenia, nakoľko tam nám nestačí pamätná izba, ale oficiálne
zriedené múzeum a lepšou formou pre nás je príspevková organizácia, aby mohla financie aj
prijímať z rôznych ďalších zdrojov ako z obecného rozpočtu.

Vznikla požiadavka o informovaní o postupe, čo všetko sa v príspevkovej organizácií bude diať
v najbližšom čase – žiadosti a podobne.
Uznesenie č. 11/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

Schvaľuje
A. Zriadenie príspevkovej organizácie obce Kláštor pod Znievom s názvom
„Znievske múzeum“, so sídlom M.Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom
B. Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie obce Kláštor pod Znievom
„Znievske múzeum“
C. Štatút múzea
D. Podanie žiadosti o zápis do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky
vedenom Ministerstvom kultúry SR.
E. Na prevádzku príspevkovej organizácie obce Kláštor pod Znievom
prenecháva do užívania časť 2. budovy Pamätného gymnázia na ulici
M.Čulena, priestory kde sa nachádza pamätná izba

II.

menuje
Igora Mikulu za riaditeľa príspevkovej organizácie Znievske múzeum
Za hlasovali: Ján Baleja, Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor,
Mgr. František Koníček, Renáta Hakalová, Milan Mizera

Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň

K bodu 15.:
Starostka obce uviedla, že hlavná zmena rozpočtu sa dotýka kúpi infrasetu a zvýšenie výdajov
na knižnicu ako spoluúčasť k dotácií k Dobšinského strašidelnému humnu.
Uznesenie č. 12/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

schvaľuje
2. zmenu rozpočtu obce Kláštor pod Znievom za rok 2019

Za hlasovali: Ján Baleja, Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor,
Mgr. František Koníček, Renáta Hakalová, Milan Mizera
Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň

K bodu 16.:
Starostka obce uviedla, že musí spracovať zápis zo stretnutia s vlastníkmi, čo bola aj potreba
pre ďalšie rokovania so stavebnou komisiou a jednať o možnostiach s právnikom. A uviedla
požiadavku aby si vlastnící nehnuteľností v IBV Rybníky zvolili zástupcov na rokovania
s obcou.

Uznesenie č. 13/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

poveruje
Komisiu územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia
a starostku obce Kláštor pod Znievom navrhnúť do najbližšieho zasadnutia
stavebnej komisie návrh dohody prekonzultovanej právnym zástupcom obce
medzi obcou a vlastníkmi nehnuteľností v IBV Rybníky

II.

žiada
vlastníkov nehnuteľností v IBV Rybníky zvoliť si spomedzi seba zástupcov
poverených na rokovania s obcou
Za hlasovali: Ján Baleja, Ing. Martin Benko, Ján Bibza, Ing. Vladimír Čambor,
Mgr. František Koníček, Renáta Hakalová, Milan Mizera
Neprítomní: František Cipár, Pavel Siráň

K bodu 17.:
Informácia predstaviteľa Enviroturiec - o environmentálnej výchove, ktorá prebiehala už
v 90-tych rokoch v Turč. Petre, teraz po organizačných zmenách pôsobí v Turč. Štiavničke
a Blatnici. Žiada finančný príspevok na podporu environmentálnej výchovy pre žiakov ZŠ
Kláštor pod Znievom. Poslanci dotáciu zamietli, pretože škola má právnu subjektivitu.
Navrhli požiadať riaditeľku ZŠ Františka Hrušovského vypracovať krátku správu a počte detí,
ktoré počas roka navštívi mentálnu výchovu.

Informácia starostky obce o možnostiach vývozu zeleného dopadu, zúčastnila sa na rokovaní
v spoločnosti EBBA – kt. navrhla sumu za odvoz bioodpadu cca vývoz dvoch 7 ton kontajnerov
+ cesta = 300,00 eur. A navrhla zváženie zriadenia kompostoviska. Poslanci navrhli do
budúceho zastupiteľstva pripraviť prevádzkový poriadok BRKO. Obec bude vyvážať od
04/2019 zelený odpad.
Starostka obce informovala o poistnej udalosti na hasičskej zbrojnici – výmena strechy, ktorá
bola poškodená poveternostnými vplyvmi.
Informácia zo stretnutia so správou ciest závod Turiec, p. Janík, chcú preložiť parkovanie
autobusu pri kostole pred obecný úrad, uvoľniť z bezpečnostných dôvodov križovatku
Predseda stavebnej komisie Ing. Benko odporučil vypracovať projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu ciest.
Poslanci žiadali na podnet Mgr. Františka Koníčka a Ing. Vladimíra Čambora doplniť
druhého člena do predstavenstva Služby obce Kláštor pod Znievom s.r.o.
Informácia o návšteve Poľska – 5 poslancov – dohodnúť sa, kto sa zúčastní návštevy za obec.
Informácia o investičných akciách, a prioritách ktoré by mohli byť realizované v roku 2019:
kompostovisko, napojenie na kanalizáciu v hasičskej zbrojnici, a zdravotnému stredisku, kúpa
budovy pri gymnáziu a radi by sme dostali opäť pod obec budovu gymnázia, príprava
projektov na opravu ciest a prístavba hasičskej garáže, okrem už rozbehnutej fondovej akcie
prístavba administratívnej budovy a ihriska na školskom dvore.

K bodu 18.:
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na rokovaní a vyhlásila rokovanie za
ukončené, termín najbližšieho zasadnutia by mal byť 5. apríla 2019.

Starostka obce: Mgr. Erika Cintulová
Zapisovateľ zápisnice. Marta Piatriková
Overovateľ 1: Ján Baleja
Overovateľ 2: Vladimír Čambor

Prílohy
1. Prezenčná listina
2. Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom č. 3/2019

