Zápisnica
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
V Kláštore pod Znievom č. 7/2019, konaného 19.07.2019

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina
Ostatní občania: viď prezenčná listina
Predsedajúca: Mgr. Erika Cintulová, starostka obce
Zapisovateľka: Marta Piatriková
Miesto a začiatok zasadnutia: Sobášna miestnosť Obecného úradu v KpZn. 19.07. 2019 o 18.05 hod.
Počet strán: 5

Program zasadnutia podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu.
Kúpa multifunkčného nakladača na s.r.o. Služby obce Kláštor pod Znievom a možnosti financovania.
Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Oprava uznesenia č.13/6/2019- spolufinancovanie projektu z Úradu vlády.
Návrh na schválenie podania žiadosti o spolufinancovaní projektu ZŠ Františka Hrušovského
Zdravie na tanieri.
8. Interpelácie poslancov.
9. Rôzne.
10. Záver.

K prerokovanému programu:
1.

Otvorenie.
Starostka obce privítala všetkých prítomných.

2.

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Predsedajúca navrhla do návrhovej komisie p. poslanca Siráňa a p. poslanca Ing. Čambora, za
zapisovateľku p. Piatrikovú a za overovateľov zápisnice p. poslanca Mizeru a p. poslanca Bibzu.
Uznesenie č.1/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

Schvaľuje

Návrhovú komisiu v zložení p. poslanec Siráň a p. poslanec Čambor, za zapisovateľku pani Martu
Piatrikovú a za overovateľov zápisnice p.poslanca Mizeru a p.poslanca Bibzu.
Za hlasovali: p. Baleja, p. Benko, p. Bibza, p. Cipár, p. Čambor, p. Hakalová, p. Mizera, p. Siráň

3.

Schválenie programu.
P. Cintulová skonštatovala fakt, že poslanci dostali návrh programu mailom, navrhla do programu
doplniť bod č.8. Schválenie partnerskej dohody k realizácií mikroprojektu v rámci Programu Interreg VA Poľsko-Slovensko 2014-2020. Odôvodnila svoj návrh dohody. Poslanci ho v rámci prípravy na
rokovanie dostali elektronickou poštou. Navrhla prečíslovať zvyšné body programu.
Uznesenie č.2/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

Schvaľuje
Program Mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom č.
7/2019, do programu sa dopĺňa bod č.8. Schválenie partnerskej dohody k realizácií
mikroprojektu, v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Za hlasovali: p. Baleja, p. Benko, p. Bibza, p. Cipár, p. Čambor, p. Hakalová, p. Mizera, p. Siráň
Neprítomný: p. Koníček

4.

Kúpa multifunkčného nakladača na s.r.o. Služby obce Kláštor pod Znievom a možnosti financovania.
Pani starostka vysvetlila znovuzaradenie bodu do programu. Na spôsob financovania sa pýtala p.
poslankyňa Renáta Hakalová. Do rozpravy sa prihlásili postupne Milan Mizera, Ing. Vladimír Čambor,
Ján Baleja, Pavel Siráň a Ing. Ľudovít Smik. Postoj zaujal František Cipár aj Martin Benko. Po
argumentačne zrelej rozprave navrhla predsedajúca exkurziu do Žarnovice. Tiež sa pýtal aj
zamestnanec obce Martin Vaňoch. V rámci rozpravy sa poslanci dotkli viacerých problémov. Po
uzavretí diskusie člen návrhovej komisie p. Siráň predniesol návrh uznesenia.
Uznesenie č. 3/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

Opätovne prerokovalo
Spôsob nákupu multifunkčného nakladača na obec Kláštor pod Znievom a na obecnú
spoločnosť Služby obce Kláštor pod Znievom, s.r.o.

II.

Schvaľuje
Kúpu multifunkčného nakladača na obecnú spoločnosť Služby obce Kláštor pod Znievom,
s.r.o.
Za hlasovali: p. Baleja, p. Bibza, p. Cipár, p. Čambor, p. Siráň
Proti hlasovali: p. Hakalová
Zdržali sa: p. Benko, p.Mizera
Neprítomný: p. Koníček

5.

Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Predsedajúca vysvetlila potrebu zmeny a upresnenia PHSR a opravu chýb. Je nevyhnutné mať ho
správne upravený kvôli žiadostiam o dotácie. Diskutovali poslanci Mizera, Siráň, Benko.
Uznesenie č. 4/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

Prerokovalo

Dokument Aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod
Znievom 2014-2020.
II.

Schvaľuje
Dokument Aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod
Znievom 2014-2020.
Za hlasovali: p. Baleja, p. Benko, p. Bibza, p. Cipár, p. Čambor, p. Hakalová, p. Mizera, p. Siráň
Neprítomný: p. Koníček

6.

Oprava uznesenia č. 13/6/2019- spolufinancovanie projektu z Úradu vlády.
Erika Cintulová sa ospravedlnila za chybu pri schvaľovaní uznesenia na predchádzajúcom
zastupiteľstve a vysvetlila potrebu preschváliť uznesenie so správnym textom. Nik sa neprihlásil do
diskusie a tak plénum hlasovalo.
Uznesenie č. 5/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

Berie na vedomie
Návrh na opravu uznesenia č. 13/6/2019 z dôvodu zmeny spolufinancovania projektu
s názvom: ,,Turisticko informačné centrum v dome bylinkárov a olejkárov.‘‘

II.

Schvaľuje
Opravu uznesenia obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom č. 13/6/2019 zo dňa
26.6.2019 takto: text ,,Spolufinancovanie projektu s názvom: ,,Turisticko informačné centrum
v dome bylinkárov a olejkárov.‘‘, predloženého v rámci výzvy vyhlásenej Úradom podpredsedu
vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorý predkladá Obec Kláštor pod
Znievom- vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov na projekt, t.j. v sume do výšky
2500,- EUR‘‘ sa mení na : Spolufinancovanie projektu s názvom: ,,Turisticko informačné
centrum v dome bylinkárov a olejkárov.‘‘, predloženého v rámci výzvy vyhlásenej Úradom
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorý predkladá Obec
Kláštor pod Znievom - vo výške 10% z celkových oprávnených nákladov na projekt, t.j. v sume
do výšky 5000,- EUR.
Za hlasovali: p. Baleja, p. Benko, p. Bibza, p. Cipár, p. Čambor, p. Mizera, p. Siráň
Proti hlasovali: nikto
Zdržala sa: p. Hakalová
Neprítomný: p. Koníček

7.

Návrh na schválenie podania žiadosti o spolufinancovaní projektu ZŠ Františka Hrušovského Zdravie
na tanieri – Komunitné raňajky.
Pani starostka oboznámila poslancov s podaným projektom a jeho podmienkami, vyjadrila spokojnosť
s podanou žiadosťou a odporučila schváliť spoluúčasť. Materiál obdržali poslanci v materiáloch
k zastupiteľstvu do mailových schránok. Do diskusie k bodu sa nik neprihlásil. Zástupca Siráň prečítal
návrh uznesenia a prešlo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 6/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

Schvaľuje

Predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozvojový projekt Ministerstva
školstva, vedy, výzkumu a športu Slovenskej republiky Zdravie na tanieri 2019 s názvom
,,Komunitné raňajky‘‘, predkladateľ projektu: Obec Kláštor pod Znievom, IČO: 00316733,
realizátor projektu: Základná škola Františka Hrušovského, IČO: 37811941
II.

Schvaľuje
Spolufinancovanie rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky Zdravie na tanieri 2019 s názvom ,,Komunitné raňajky‘‘, ktorý predkladá
Obec Kláštor pod Znievom a realizuje Základná škola Františka Hrušovského – vo výške 10%
z celkových oprávnených nákladov na projekt, t.j. v sume 700,- EUR, slovom sedemsto EUR.
Za hlasovali: Všetci prítomní poslanci
Neprítomný: p. Koníček

8.

Schválenie partnerskej dohody k realizácii mikroprojektu, v rámci Programu Interreg V-A PoľskoSlovensko 2014 – 2020.
Vedúca zasadnutia predložila potrebu schválenia partnerskej dohody, poslanci návrh obdržali do
emailových schránok, nik nediskutoval.

Uznesenie č. 7/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

Schvaľuje
Partnerskú dohodu k realizácii mikroprojektu, v rámci Programu Interreg V-A PoľskoSlovensko 2014-2020 medzi obcou Kláštor pod Znievom a Gminou Spytkowice, týkajúcu sa
realizácie projektu s názvom: ,,Dom bylinkárov a olejkárov‘‘.
Za hlasovali: Všetci prítomní poslanci
Neprítomný: p. Koníček

9.

Interpelácie poslancov.
Neboli.

10. Rôzne.
a.)

Starostka vyzvala predsedu komisie pre rozvoj kultúry a športu, aby oboznámil prítomných
z obsahom posledného zasadnutia komisie – prípravou vyvrcholenia osláv 150. Výročia osláv
otvorenia Prvého slovenského katolíckeho reálneho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Poslanec
Siráň informoval prítomných o priebehu zasadnutia komisie a návrhu programu, ktorý z rokovania
a diskusie vzišiel. Je potrebné rozpracovať jednotlivé body programu. Zápisnica je zverejnená na
obecnej stránke v sekcii Samospráva – Práca komisii. Diskutovali Ján Baleja, Mgr. Erika Cintulová.
b.)
P. poslanec Mizera otvoril tému kanalizácie. Informovali p. starostka a p. zástupca starostky.
Informoval o krokoch ohľadom stavieb tiež predseda stavebnej komisie p. Ing. Martin Benko.
c.)
Zamestnanec drobnej prevádzky Martin Vaňoch sa zaujímal o spôsob a organizáciu práce
v rámci údržby obecného majetku a verejnoprospešných prác. Odpovedali viacerí poslanci, aj p.
starostka.
d.)
P. poslanec Vladimír Čambor sa zaujímal o prípravy a vyúčtovanie Kláštorského jarmoku,
ozrejmil svoj postoj. Informovala ho p. starostka. Pýtal sa aj p. Siráň na počty stánkarov a stánkov.

O návrhoch vecne diskutovali p. Baleja, p.Siráň, p. Hakalová, p. Čambor, p. Smik, p. Mizera,
p.Cintulová
11. Záver
Na návrh p. Baleju p. starostka ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným.

Overovatelia zápisnice:

-----------------------------------Ján Bibza

------------------------------------Milan Mizera

Starostka obce:

---------------------------------------Mgr. Erika Cintulová

