ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom
č. 2/2018, konaného dňa 02.02.2018
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Erika Cintulová
Poslanci

Ján Cincík
František Cipár
Ján Baleja
Bc. Andrea Meriačová
Viera Novosedliaková
Milan Mizera
Mgr. Michal Pyšný
Ing. Ľudovít Smik
Mgr. František Koníček

Začiatok zasadnutia:
Miesto zasadnutia:
Program:

02. 02. 2018 o 18.00 hod.
Kultúry dom Lazany
Ul. Lazianska
viď pozvánka

K bodu 1. - 2.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedajúca starostka obce Mgr. Erika Cintulová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva,
privítala prítomných a skonštatovala, že zo všetkých poslancov je prítomných 7, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poverila Mgr. Luciu Kuželovú zapisovaním zápisnice zo zasadnutia
a p. F. Cipára a p. V. Novosedliakovú poverila overením zápisnice. Do návrhovej komisie zvolila p. Bc.
A. Meriačovú a p. Ing. Ľ. Smika. O predloženom návrhu na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a
návrhovej komisie dala starostka hlasovať:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 7
Výsledok hlasovania: za
7
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
2 ( Ján Baleja, Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že návrh na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie sú
jednoznačne schválené.
K bodu 3.
Schválenie programu
Starostka predniesla poslancom program rokovania obecného zastupiteľstva tak, ako bol predložený
v pozvánke. K navrhovanému programu vyzvala na doplnky alebo pripomienky.
Ing. Smik – Mám 2 pozmeňovacie návrhy – oprava bodu č. 5 o správe kontrolóra zmeniť na „správa
o kontrolnej činnosti HK“, a vynechať bod 17, nemáme asi ešte všetky faktúry, tak by sme mohli počkať
so zmenami rozpočtu o mesiac.
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 7
Výsledok hlasovania: za
7

proti
zdržal sa
Neprítomní:

0
0
2 (Ján Baleja, Mgr. Michal Pyšný)

Starostka skonštatovala, že program je schválený.
K bodu 4.
Správa o plnení uznesení
starostka obce – Na poslednom OZ chcel M. Pyšný, aby som prehodnotila, či do rozpočtu na mzdy
potrebujeme taký balík peňazí, ako máme. V januári sme na mzdy v hrubom minuli 9645,83 eur. Bolo
to vyššie, lebo tam boli decembrové odmeny a tiež p. Bartková, kt. už na úrade skončila. Dlhší čas mala
PNku. Na začiatku decembra sme podpísali dohodu o ukončení PP, bolo tam 2 mesačné odstupné, no
nebolo vysoké. Hrubá mzda bez navýšenia je 6660,62 eur. Okrem toho, že sa od 01.01. navýši o 4,8 %
na každého pracovníka úradu, chcem navýšiť mzdu aj pre M. Balejovú. Robí kus dobrej práce a začala
s nižšou mzdou ako p. Černáková.
p. Cipár – Ja som sa aj kontrolóra pýtal, ako to je teraz s účtovníctvom.
p. Morgoš – Môžem povedať, že je teraz dobrá spolupráca.
Ing. Smik– Súhlasím.
starostka obce – Na mesiac by som potrebovala cca 7200 eur a celkovo 89 400 eur na rok, v rozpočte
je 90 000.
Ing. Smik – Niečo sa presunie na iný balíček, kt. máme v matrike – mzda p. Piatrikovej je 20 %
dofinancovaná zo štátneho rozpočtu. Takže tam ostane aj rezerva. Lebo jej mzda by mala byť delená
z našej časti a z min. vnútra, čo platí matriku.
Ing. Smik k nedoplatkom za smeti /číta z pripraveného zoznamu/ - Za rok 2015 sú nedoplatky 2715,44
eur, za rok 2016 je 5214,57 a za min. rok je to 3112,65 eur na smetiach. Nedoplatky za stočné – za rok
2016 je to 472,8 eur, minulý rok 3068,80 eur.
hosť 1 – To nie je protizákonné, ak sa z toho uverejní meno a čiastka dlžníkov.
Ing. Smik – Sú tu mená a bydlisko, je to interný materiál.
starostka obce – Ešte sú tam aj za dane za nehnuteľnosti a aj za Kláštornú.
Ing. Smik – Musí sa to vymáhať zákonnými cestami. Dať výzvu na zaplatenie a ak nie, tak exekúciu.
starostka obce– Výzvy dostávajú.
hosť 2 – Aké máme úspechy vymáhania?
starostka obce – Zrušili sme exekúcie, lebo sme nič nevymohli. Lepšie je sa dohodnúť na splátkových
kalendároch.
hosť 2 – Máme na to stanovený postup?
starostka obce – Výzvy sa posielajú postupne, potom je to podľa zákona.
Ing. Smik – Pre nás platí ten istý zákon ako pre daňový úrad a podľa toho môžeme postupovať. Máme
také isté práva a povinnosti ako daňový úrad.
hosť 1 – Ja som chcel vedieť, ako dopadol jarmok.
starostka obce – Vyúčtovanie jarmoku v uznesení nebolo. Na fin. komisii som to hovorila, koľko čo stálo
a môžem predniesť na ďalšom OZ v správe, dnes tento materiál pri sebe nemám.
K bodu 5.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
p. Morgoš – Kontrolné zistenia som poslal ku každej správe, urobil som návrh opatrení s termínmi. Na
min. OZ sme sa bavili o tom, že nielen v tejto kontrole, ale do konca februára 2018 som mal dostať
nejaké podklady od obce. Ak dopadne audit dobre, mali by sme urobiť krok dopredu. Trošku ma mrzí,
že sa nepracovalo na konkr. zisteniach aj v minulosti, niektorým problémom by sme možno predišli, aj
v účtovníctve. Ak by sa prijímali opatrenia a vyvíjal tlak na bývalú účtovníčku, aby sa plnila opatrenia,
mohlo sa predísť opakovaným chybám, ale bola s ňou ťažká práca. Kontroly sú dobré v konkrétnom
čase a priestore. Chcem byť obci nápomocný, preto správy p. starostke predkladám. Musím ale
povedať, že sa to zlepšuje a dúfam, že s novou účtovníčkou to bude ešte lepšie.

Návrh Uznesenia č. 1/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I. berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 7
Výsledok hlasovania: za
7
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
2 (Ján Baleja, Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 1/2/18 je schválené.
K bodu 6.
Schválenie zámeru odpredaja pozemku parc. č. KN-C 541/7, k. ú. Kláštor pod Znievom
starostka obce – Min. rok v marci sme sa tým zaoberali, ale nemohli sme ešte schváliť predaj pozemku,
ešte nebol na liste vlastníctva obce. To sú manželia Santusovci pri gymnáziu. Teraz už uznesenie
môžeme prijať.
Bc. Meriačová číta žiadosť.
/diskusia k požiadavke/
Ing. Smik – Teraz schvaľujeme zámer odpredaja ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Návrh Uznesenia č. 2/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registra KN-C 541/7, zastav. plocha o výmere 39 m2, ktoré je vo
vlastníctve obce vpísané na LV č. 700.
II.
schvaľuje
zámer odpredaja pozemku parcely reg. KN-C 541/7, zastav. plocha o výmere 39 m2, ktorá je vo
vlastníctve obce na LV č. 700, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN o hospodárení s majetkom obce,
na ktorý je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov, a to dôvod prípadu osobitného zreteľa je,
že pozemok je nevyužiteľný pre obec a nachádza sa v zahradenom dvore pri pozemku vo vlastníctve
žiadateľov.
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 7
Výsledok hlasovania: za
7
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
2 (Ján Baleja, Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 2/2/18 je schválené.
K bodu 7.
Zrušenie VZN obce Kláštor pod Znievom o hospodárení s majetkom obce KpZ z roku 2011
starostka obce – Asi sa pýtate, prečo máme tak veľa bodov o zrušení VZN. Obci prišlo z prokuratúry asi
6 podaní na zaslanie požadovaných materiálov na podnet p. Páchnika. On doma číta všetko každej obci
a ozve sa, ak tam niečo chýba. Prokuratúra žiadala celý spis, ale na OcÚ sme ani kompletný spis nemali

(kedy to bolo vyvesené, zvesené, prijaté..). Vedela som, že sú VZN chybné, tak som im napísala, že ich
budeme rušiť a potom celý spis nežiadali. Keď som sa radila s prokurátorkou, sama povedala, že takto
to bude jednoduchšie a urobiť postupne nové. Ku každému musíme mať ale urobené osobitné
uznesenie.
Návrh Uznesenia č. 3/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Kláštor pod Znievom o hospodárení
s majetkom obce Kláštor pod Znievom z roku 2011
II.
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom o hospodárení s majetkom obce Kláštor
pod Znievom z roku 2011
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 7
Výsledok hlasovania: za
7
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
2 (Ján Baleja, Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 3/2/18 je schválené.
K bodu 8.
Zrušenie VZN obce Kláštor pod Znievom o vedení obecnej kroniky z roku 2011
Návrh Uznesenia č. 4/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Kláštor pod Znievom o vedení obecnej
kroniky z roku
II.
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom o vedení obecnej kroniky z roku 2011
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 7
Výsledok hlasovania: za
7
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
2 (Ján Baleja, Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 4/2/18 je schválené.
K bodu 9.
Zrušenie VZN obce Kláštor pod Znievom o chove, vodení a držaní psov na území obce KpZ z roku 2010
Návrh Uznesenia č. 5/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Kláštor pod Znievom o chove, vodení
a držaní psov na území obce Kláštor pod Znievom z roku

II.

ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom o chove, vodení a držaní psov na území
obce Kláštor pod Znievom z roku
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 7
Výsledok hlasovania: za
7
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
2 (Ján Baleja, Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 5/2/18 je schválené.
K bodu 10.
Zrušenie VZN obce Kláštor pod Znievom o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným
úradom a organizáciami samosprávy obce KpZ č. 16/2008
Návrh Uznesenia č. 6/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Kláštor pod Znievom o poplatkoch za
pracovné úkony, vykonávané obecným úradom a organizáciami samosprávy obce Kláštor pod Znievom
č. 16/2008
II.
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom o poplatkoch za pracovné úkony,
vykonávané obecným úradom a organizáciami samosprávy obce Kláštor pod Znievom č. 16/2008
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 7
Výsledok hlasovania: za
7
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
2 (Ján Baleja, Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 6/2/18 je schválené.
K bodu 11.
Zrušenie VZN obce Kláštor pod Znievom na zabezpečenie verejného poriadku, na zachovanie
zdravých životných podmienok, ochranu práva na odpočinok a nočný pokoj a chov zvierat na území
KpZ
Návrh Uznesenia č. 7/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Kláštor pod Znievom na zabezpečenie
verejného poriadku, na zachovanie zdravých životných podmienok, ochranu práva na odpočinok
a nočný pokoj a chov zvierat na území obce Kláštor pod Znievom
II.
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom na zabezpečenie verejného poriadku, na
zachovanie zdravých životných podmienok, ochranu práva na odpočinok a nočný pokoj a chov zvierat
na území obce Kláštor pod Znievom

Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 7
Výsledok hlasovania: za
7
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
2 (Ján Baleja, Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 7/2/18 je schválené.
K bodu 12.
Informácie o pripravovaných projektoch na rok 2018
starostka obce k verejnému osvetleniu. Naposledy sme sa bavili, či budeme VO riešiť každý druhý stĺp,
lebo na fin. komisii zaznelo, že nie každý druhý, ale každý. Začala som hľadať úvery, ako by to bolo
s financovaním, keby sme brali – zatiaľ nám dala SLSP najlepšie podmienky. Dávali nám na 5 rokov, dali
by nám fix s 1 %, čo je celkom slušné. Hlavne som žiadala fix. /Medzičasom prišiel p. Baleja/. Podmienky
na úver sú celkom slušné. Záleží, či by sme brali na 5; 7 alebo 10 rokov. Aj VÚB by nám fix dali na celú
dobu, ale chceli 5 % spoluúčasť, to by taký problém nebol. Riešila som aj lízingové spoločnosti, tie by
boli drahšie, výhodnejšie je to úverom cez banku. Je na uváženie, či pôjdeme do každého svetla a koľko
vezmeme. Dala som robiť rozpočet, aby sme mali uličky v kope, to, čo sme sa rozprávali, že by sme
chceli. Musíme sa rozhodnúť, či každé druhé svetlo v tých nových častiach alebo každé. Rozdiel je len,
že v budúcnosti by boli náklady na dovezenie. Teraz by sme ušetrili pár eur na tom dovoze a vývoze.
Dala som robiť aj rozpočet na svetlá, trošku vyzerajú inak a sú o niekoľko desiatok eur lacnejšie.
Farebne sa dajú dať také, ako máme. Hoci sú iné, výkon majú dobrý.
Ing. Smik – Možno tam, kde by sa dopĺňalo by mohli byť rovnaké a v nových sídliskách by boli tieto
druhé.
starostka obce – K tomu VO sa asi moc nepohneme ďalej. Myslela som si, že budem mať už rozpočet,
ale ten bude asi niekedy budúci týždeň. Ale súhlasíme, aby nám nacenili tie lacnejšie svetlá?
Ing. Smik – Bola tu aj pripomienka na Stanicu.
starostka obce – Pozrú sa, či to už nemajú zapracované v projekte. A na Stanici je to ako so svetlom pri
cintoríne?
hosť 2 – Biedne. Sú tam asi 3 lampy. Posledná je, ako sa vyjde hore z jamy.
starostka obce – Uvidíme, ako to nacenia, dala by som to do tohto balíka. Teraz musím požiadať
o stavebné povolenie. Úverové podmienky sú teraz dobré, asi je vhodná doba na úvery.
starostka obce ku ZŠ – Mali sme audítora, prešiel si celú školu. Aby sme sa vošli do žiadosti 200 000
eur, treba vymeniť len prvý kotol za kondenzačný, ten by mal stíhať celú budovu a zvyšné dva by boli
ako pomocné, tie nie sú také staré. V rámci energet. úspory navrhol spraviť bojlery a vymeniť okná.
Bola tam aj pamiatkarka, dvere by sme len zrepasovali, tie sú krásne. Tie by sa utesnili, vytmelili. Urobila
by sa oprava tých najkrit. miest na streche a mala by sa zatepliť povala. Uvidíme, ako to rozpočtár
nacení, či sa zmestíme do 200 000. Ak áno, možno by navrhoval zateplenie aj zo severnej strany.
p. Cincík – Tam sú chodby, tam netreba nejako.
Bc. Meriačová– Tam sú triedy, zborovňa..
starostka obce – Robí sa aj na projekte na šk. dvor. Predtým sme mali z Mara štúdiu k projektu. Máte
nejaké postrehy, čo by malo byť pri ihrisku okrem vody, elektriky, tribúny, mantinelov?
Ing. Smik – Michal vraví, aby sme šli podľa štúdie. Napr., aby sme nebetónovali tribúnu, dá sa
zmontovať a je to aj lacnejšie. Projektant by mal viac-menej postupovať podľa štúdie.
starostka obce ku kanalizácii – V októbri budeme z Envirofondu žiadať projekt. V ktorej časti by sme
chceli kanál? Navrhla by som tam, kde nemáme cesty a je tam prečerpávačka. Navrhla by som dať
projekt pri fut. ihrisku. Zároveň chcem vybaviť stavebné povolenie aj na vodovod. Projektovo by som
to dala spraviť. Ide o to, či dávať aj na kanál, aby to šlo v jednej ryhe.
p. Cipár – To asi nedovolia, nie?

starostka obce – Na Envirofonde sú projekty tak robené, že sa dá robiť voda s kanálom. Otázne je, či to
dovolia. Dám to urobiť tak pri tom fut. ihrisku a budeme žiadať ten.
starostka obce – MAS sa zatiaľ nepohla, starostovia si ešte medzi sebou nerozhodli. Zatiaľ budeme
pracovať na podkladoch. Dala by som urobiť zástavky, ešte zistíme ohľadom tej na Riadku. Tam sme sa
bavili o pozemku, či je náš a či tam nejaký zámer v budúcnosti s ním nebude.
Mgr. Koníček – Ide o to, že sa nevie, či je to obecný pozemok alebo niekoho iného.
starostka obce – Andrea, poprosím Ťa, aby si sa na tie zástavky pozrela.
starostka obce – Čo as týka chodníka, skúsila by som nejako vymyslieť, ako by to šlo okolo prevádzky
Chalmovských, nie medzi nimi, ale po tej hlavnej. Kvôli cintorínu a pekárni je to asi
najfrekventovanejšie. Možno skúsiť zistiť, či je to možné vôbec.
p. Cincík – Aspoň vyťať to krovie, aby sa to všetko otvorilo.
starostka obce – V zásade tam chodník robiť môžeme, to je naše.
p. Baleja – Možno zo záhrady pri kostole. Kde chceme robiť chodník?
starostka obce – Ako je Ćulenova, pam. izba, dozadu by nebol. Tam popred kostol a dozadu.
Mgr. Koníček – Tam je to úzke. Od kostolného plota je asi 1,5 m cirkevný a zvyšok je Chalmovských.
starostka obce – Alebo potom popred faru, tam na ľavej strane. Lebo je to tam nebezpečné a veľa ľudí
chodí hlavne na cintorín. Sú to len také úvahy, čo sa schváli.
Ing. Smik – Chcem sa opýtať na požiarnu zbrojnicu na prístavbu.
starostka obce – Vrícku, Slovanom prišlo a nám nič.
hosť 1 – Všetkým dedinám dookola a nám nič.
starostka obce – Zatiaľ nič, ale vyrozumenie by malo určite prísť, tak uvidíme.
K bodu 13.
Informácie o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach na rok 2018
starostka obce – Bola by som rada, keby sme v máji vymysleli oslavy 100 rokov – máme tu rodáka A.
Mamateja (signatár Pittsburskej dohody) a možno s tým spojiť taký majáles v prvorepublikovom štýle.
Ples mal úspech a veľa ľudí sa tam nedostalo... Súhlasili by ste, že by sme vymysleli také oslavy?
Pittsburská dohoda bola podpísaná v máji, len 27. mája by mal byť tento rok Beh na Zniev, tak možno
týždeň predtým. Chcem poprosiť aj kultúrnu komisiu, aby k tomuto niečo vymysleli.
p. Baleja – Toho Mamateja by som dal, ale tú storočnicu...
starostka obce – Toho 27.05. by mal byť Beh na Zniev a neviem, či nám 26ho nevychádza otvorenie
hasičskej ligy. Nechcem, aby sa to krylo. Poprosila som Staničiarov, aby to dali na iný víkend. Beh býva
prvú júnovú nedeľu, len vtedy sú majstrovstvá sveta, tak by sa to krylo.
Bc. Meriačová – Beh bude s MDD?
starostka obce – Áno, je aj menej roboty a sú aj nižšie náklady. V polovici júna nás ako obec oslovili, či
by sme chceli mať kinematografický víkend. My by sme možno sprievodne uvarili guľáš, malo by to byť
v piatok, sobotu a nedeľu. My si musíme len vybrať filmy, čo sa budú vonku premietať.
Bc. Meriačová – To ten Bažant kinematograf?
starostka obce – Nie, to je iné. Dali by sme to za gymnázium. Oni zabezpečia plátno, premietačku a my
posedenie a občerstvenie.
starostka obce – Júl klasika, hasičská súťaž. V auguste to bude asi každý víkend niečo. 04.08. by chceli
vrútockí turisti robiť výstup na Zniev. Potom bude p. dekan mať asi 10.08. benefičný koncert Zuzany
Smatanovej. Asi 18. a 19. budú cyklistické preteky, potom potokovica a potom jarmok.
p. Cipár – Máme aj 15 rokov spolupráce s Goluchovom.
starostka obce – Budeme musieť zabezpečiť, aby sme mohli ísť. Možno už teraz si dohodnúť termín.
Ing. Smik – Oni majú dožinky, na to to orientujú. To je posledná augustová nedeľa.
p. Cincík – Nám písali penzisti, že prídu v júni 18. a 19.
starostka obce – Chcem vás poprosiť, koho by sme tento rok zavolali na jarmok, aby si každý našiel
svoje. Aby sme stánky prilákali, tie sa už síce hlásia, ale aj ľudí.

K bodu 14.
Informácia o stave rekonštrukcie obecného úradu
starostka obce - Kúrenie je už nahodené, už len vodu dopoja. Fasáda bude dokončená budúci týždeň
určite. Mali ju včera maľovať, ale pamiatkarka neprišla, tak kvôli nim trošku meškáme. Rátam s tým, že
do konca februára sa bude fungovať už normálne. Riešime ešte aj maľovanie. Farbu by som navrhla
bielu. Ak vás napadne lacný maliar, dajte vedieť.
hosť 2 – Vápno?
starostka obce – Kľudne by som to dala vápnom.
p. Cipár – Netreba sa pozerať iba na ušetrenie a lacnú prácu, ale aj na kvalitu.
p. Baleja – Ja by som navrhol bledozelené steny, to je upokojujúce.
starostka – Ku bielej sa hodí všetko. Bude to dobre pôsobiť.
/diskusia k téme/
Návrh Uznesenia č. 8/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

berie na vedomie

a) Informáciu o pripravovaných projektoch na rok 2018
b) Informáciu o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach na rok 2018
c) Informáciu o stave rekonštrukcie obecného úradu
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 8
Výsledok hlasovania: za
8
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
1 (Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 8/2/18 je schválené.
K bodu 15.
Schválenie úveru na rekonštrukciu obecného úradu
starostka obce – kým prídu dotačné peniaze, musíme firmu vyplatiť a potom dávame žiadosť
o preplatenie faktúry. Najprv si musíme zobrať úver a potom to ministerstvo preplatí. Žiadosť sa po
ukončení stavby môže dať do 3 mesiacov, ale chcem to robiť čo najskôr. Mala som ponuky VÚB, SLSP,
a z Prima banky. Výsledná sadzba SLSP je ku 26.01.2018 to bolo - 0,19 %, je tam úrok 0,57 % napevno
na NFP. Jednorazový poplatok spracovateľský je 150 eur, popl. za ved. úver. účtu sú 4e na mesiac.
Ing. Smik – Dúfajme, že to bude na 3 mesiace. To je 166 269,68 eur.
starostka obce – Vyhovujúce je zobrať to zo SLSP, lebo aj dotačný účet máme u nich vedený. V zmluve
máme aj to, že musí to ísť cez ten účet.
p. Baleja – To je celková suma Pe, kt. potrebujeme na rekonštrukciu všetkého, čo sa robí?
starostka obce - Nie, to je bez našej spoluúčasti. Tú sme viac-menej vyplatili. Ešte budeme schvaľovať
ďalšie náklady, ale to je mimo. Na fasáde neboli rátané také náročné štukatérske práce, tie sa budú ale
až na jar. Ku kúreniu nebola privedená voda v projekte a potom aj maľovanie.
Ing. Smik – Voda je chyba projektanta.
p. Novosedliaková – Fasáda, to je zase od pamiatkarov.
starostka obce – Štukatérske práce by mu asi neprešli, to nemá vplyv na energet. úsporu, ale tú vodu
mohol..
p. Morgoš – Hygienické zariadenia nejako riešite, či ostávajú také?
starostka obce – Musím sa pozrieť do projektu. Dofinancujeme maľovanie, štukatérsku prácu a vodu.
Odhad nemám, koľko to bude.

/prebieha diskusia k téme/
Návrh Uznesenia č.9/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I. schvaľuje
prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške maximálne 166 269,68 eur na investičný účel
„rekonštrukcia obecného úradu“.
II. poveruje
starostku, aby ako zástupca obce, uzatvorila so Slovenskou sporiteľňou zmluvu o úvere a ďalšiu zmluvu
o dokumentácii a vykonávala aj ďalšie úkony súvisiace s úverom a jeho čerpaním.
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 8
Výsledok hlasovania: za
8
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
1 (Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 9/2/18 je schválené.
K bodu 16.
Prerokovanie platu starostky obce
Ing. Smik – Tento bod vyplynul z decembrového uznesenia. Rozhodli sme sa, že máme zámer navýšiť
plat starostky o 20 %. Plat starostky je stanovený podľa priemerného platu v národnom hospodárstve.
za rok 2016. Za minulý rok ešte priemer zverejnený nebol, ja som vychádzal z výšky 957 eur, to je
navýšenie priemerného platu o 5 % oproti predošlému. Mesačná mzda bez navýšenia by vzrástla na
1895 eur. Po navýšení o 20 % by to robilo 2274 eur mesačne. Celkový vplyv na rozpočet by to malo za
celý rok 2018 taký, že mzdy by sa museli navýšiť o 4169 eur a položku odvody o 1501 eur. Vplyv na
rozpočet obce by to malo cca 5700 eur. Odznelo, že si zaslúži ten plat zvýšiť.
p. Cincík – Za minulý rok získala pre obec 600 000 eur, to nezískal asi žiadny starostka. Určite má právo
na zvýšenie. Pre obec sú to veľké peniaze a myslím, že každý súhlasí.
Návrh Uznesenia č. 10/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
návrh platu starostky obce
II.
rozhodlo
v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest o zvýšení platu starostky obce o 20 %
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 8
Výsledok hlasovania: za
8
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
1 (Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 10/2/18 je schválené.
K bodu 17.
Zmeny rozpočtu na rok 2018
Tento bod bol vynechaný na základe návrhu pri schvaľovaní programu zastupiteľstva.

K bodu 18.
Návrh VZN o držaní psov na území obce
Ing. Smik – VZN bolo vyvesené na ver. tabuli a na stránke obce. Pripomienky sme od občanov nedostali
žiadne. Na ekon. komisii sme na základe protestov prokurátora – navrhujeme trošku stenčiť to každé
VZN, aby sme sa vyhli sporným veciam.
starostka obce – Nemali by sme prepisovať zákony do VZN, občania by to mali vedieť.
Ing. Smik – Taktiež netreba uvádzať, že VZN nadobúda platnosť 15 dní od vyvesenia. Toto by malo byť
tiež známe a tu to nemá čo robiť. Vypustíme čl. 2 (vymedzenie zákl. pojmov), čl. 3 (to tiež hovorí osobit.
zákon o chove psov), tiež čl. 8. Ostatné sa nemení, vypustíme len tie veci, ktoré sú zákonom stanovené.
hosť 2 – Ako je to so sankciami?
Ing. Smik – Zákon musí vyslovene povedať, že na to máme právo.
starostka obce – Všetky priestupky sú uvedené v zákone. Napr. pri tom používaní pyrotech. výrobkov
sme dali pokuty za priestupok, ale nemôžeme to mať vo VZN, lebo je to už v zákone a teda ten zákon
tam nemáme vkladať. Kontrolovať to budeme, obec pokutu dať môže na základe zákona, iba to nemôže
byť napísané vo VZN.
hosť 2 – Má význam prijímať VZN, ktoré sú už v zákone?
Ing. Smik – V zákone je definované, čo konkrétne upresní ktorá obec.
Návrh Uznesenia č. 11/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kláštor pod Znievom
II.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Kláštor pod Znievom
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 8
Výsledok hlasovania: za
8
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
1 (Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 11/2/18 je schválené.
K bodu 19.
Návrh VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebisku
Ing. Smik – Na ek. komisii bola k tomu jedna vec, časy otvorenia kláštorského cintorína. Tam bolo od
31.10. do 03.11., chceli sme, aby boli predĺžené počas dní Pamiatky zosnulých od 31.10. do 08.11. od
07.00 do 21.00, inak je to od 07.00 do 19.00 hod. Priestupky by tiež odtiaľ vypadli. Pri jednohrobe by
sa zvýšilo nájomné na 10 rokov na 30 eur.
p. Morgoš – Máme dáta, koľko si vyberieme na poplatkoch ročne?
Ing. Smik – To je ťažko, lebo nie každý rok sa vyberá. Bol tu návrh 15 eur na 10 rokov. Kto je za?
Hlasovanie k návrhu 15 eur na 10 rokov:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 8
Výsledok hlasovania: za
1 (p. Ján Cincík)
proti
5 (Bc. Andrea Meriačová, p. Viera Novosedliaková, p. František Cipár,
p. Ján Baleja, Ing. Ľudovít Smik)
zdržal sa
2 (p. Milan Mizera, Mgr. František Koníček)
Neprítomní:
1 (Mgr. Michal Pyšný)

Hlasovanie k návrhu 30 eur na 10 rokov:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 8
Výsledok hlasovania: za
6 (Bc. Andrea Meriačová, p. Viera Novosedliaková, p. František
Cipár, p. Ján Baleja, p. Milan Mizera, Ing. Ľudovít Smik)
proti
1 (p. Ján Cincík)
zdržal sa
1 (Mgr. František Koníček)
Neprítomní:
1 (Mgr. Michal Pyšný)
Návrh Uznesenia č. 12/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
návrh VZN o prevádzkovaní pohrebiska v Kláštore pod Znievom
II.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o prevádzkovaní pohrebiska ( prevádzkový poriadok
pohrebiska) v Kláštore pod Znievom
Ing. Smik – Bola možnosť sa vyjadriť, pripomienky neboli žiadne.
Starostka obce skonštatovala, že druhý návrh, o ktorom sa hlasovalo, bol schválený, a teda Uznesenie
č. 12/2/18 je schválené.
K bodu 20.
Návrh VZN o elektronickej komunikácii obce
Ing. Smik – Toto bola povinnosť prijať toto VZN.
Návrh Uznesenia č. 13/2/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
II.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 8
Výsledok hlasovania: za
8
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
1 (Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 13/2/18 je schválené.
K bodu 21.
Rôzne
starostka obce – Mám požiadavku od p. Patylovej, lebo MŠ sme v pásme III. chcela by ísť do vyššieho
pásma na vyberanie na poplatkoch za stravníkov, lebo jej nevychádzajú Pe. Na obedoch si náklady
vedia ako tak vykryť, ale pri desiatach a olovrantoch to nevychádza. Zisťovala, že v okrese sú zvyšní vo
vyššom pásme. Chcela, aby som vám to predniesla. Teraz to schvaľovať nemôžeme, na to treba VZN.
Ku tomu pripravíme do budúceho OZ návrh VZN.
starostka obce – Ideme riešiť tú kaderníčku nejako? P. Sunka poslal žiadosť.

p. Baleja – Čo je s kaderníčkou?
starostka obce – Kaderníčka by odišla, keby mala iný priestor a on by mal priestor na to, aby to kúpil.
Ing. Smik – V prvom rade sa musíme dohodnúť, či to chceme predať.
p. Cipár – Ja by som bol za odpredaj.
starostka obce – Nie je to na našom pozemku. A zase len kvôli kaderníčke držať budovu...
p. Novosedliaková – Mohli by sme dať spraviť znalecký posudok.
p. Baleja – Aký má tam zámer?
starostka obce – Rýchle občerstvenie.
Ing. Smik – Treba s ním jednať, či má o to záujem. A či si je vedomý, že je to na cudzom pozemku.
starostka obce – Predtým sme mali sedenie, kde boli dotknutí prizvaní a riešilo sa, či majú záujem to
odkúpiť.
Ing. Smik – Navrhol by som na najbližšie OZ pripraviť zámer odpredaja verejnou súťažou a pripraviť
podmienky verejnej súťaže. Vyčíslime náklady na budovu, aby sme vedeli v akom je to stave, koľko
máme náklady a koľko výnosy.
starostka obce - Zámer verejnou obch. súťažou, vyčísliť náklady a výnosy do budúceho OZ.
Ing. Smik– Je tu návrh aj na ten znalecký posudok
starostka obce – Dať ho urobiť alebo zistiť, koľko by stál?
p. Mizera – Spraviť.
p. Cipár – Bolo by dobré to ešte pri Žuchovcoch prehĺbiť, teraz nie je moc snehu.
starostka obce – Ja som to riešila, nie je to náš pozemok, žiadala som správu ciest, aby to prehĺbili, ale
nechceli si to zobrať na triko kvôli rúre. Môžeme tam poslať chlapov s lopatami, ale nie je to naše.
Bc. Meriačová – Ako to vyzerá to premostenie pri ihrisku?
starostka obce – Ešte som to neriešila.
hosť 1 – Chcem sa informovať ohľadom doktora, ako sa to ide riešiť. Sadol som si o 7mej, od 07.30 má
ordinovať, doktor nebol. Sestra povedala, že chodí o desiatej. Prišiel 09.50 mal tam 20 ľudí a skoro
nikoho poriadne nevybavil, odbil nás za 22 minút. Niektoré dni vôbec nepríde.
starostka obce – Dávala som sťažnosť na VÚC. Volali, že keď by mali voľného lekára, vymenia nám ho.
Keby sme aj my mali, mohlo by sa to riešiť cez s. r. o.čku. Dostala som prísľub, že by nebol problém so
zmluvami s poisťovňami. Lekár by nám sem nechcel ísť, lebo jemu ostalo len 900 kariet. Ľudia si zobrali
karty a šli inde. V máji by mohla nastúpiť p. Hečková z Kláštora, ale chcela vysokú mzdu. Ale ku p.
dekanovi Maslákovi teraz od februára prišiel lekár, pravdepodobne to budeme riešiť s ním. Má tu byť
na rok, buď by sme v priebehu roka niekoho iného našli, alebo by on ostal.
hosť 1 – Je s ním nejaká zmluva uzatvorená?
starostka – Nie, môžeme ho hneď vyhodiť.
p. Baleja – Účtujeme ho a on nám to zaplatí?
starostka obce – Bude musieť.
hosť 1 – Neviem, či by to iná obec takto trpela.
starostka obce - Náklady, ktoré tam spravil mu môžeme vyúčtovať. Lebo to tam preukázateľne je
/náklady na vodu, elektriku..../
p. Mizera – On aj na stretnutí povedal, že to nezaplatí.
p. Morgoš – Povedal, že sú obce, čo sú radi, že majú lekára a dajú priestory zadarmo.
starostka obce – Ja som hľadala lekára, ale je to problém.
Mgr. Koníček – Aj jeho diagnostika má v mnohých prípadoch fatálne následky.
starostka obce – Je to teraz konečne na dobrej ceste a možno je to otázka mesiaca, aby sme tu mali
niekoho iného. Ľudia môžu meniť lekára raz za pol roka a keď to ľuďom vysvetlíme, že tu bude dobrý
lekár, môžu prísť s kartami naspäť.
p. Cipár – Je to otázka času, keď zistia, že je tu dobrý lekár, prídu sem.
p. Cincík – Do roku 2021 musia byť všetci ľudia napojení na kanalizáciu, inak z toho bude pokuta.
starostka obce – Ak nám na to štát dá, budú.
p. Cincík – Koľko ľudí má ale žumpu a nie sú napojení na kanalizáciu.
starostka obce – Keď sa skolauduje, tak sa musia do polroka pripojiť. Ak nie, vtedy sa to bude riešiť.

hosť 2 – Riešila sa požiadavka bývalých zamestnancov Kláštornej. Všimol som si, že sa to neschválilo.
Ostali podlžnosti aj voči obci?
starostka obce – Áno. Radila som sa s právnikmi, je veľká pravdepodobnosť, že už nič nemajú. Keby
sme aj do konkurzu išli, pravdepodobne sa najprv riešia zamestnanci a potom obec a to by sme asi už
nič nemali.
K bodu 22.
Interpelácia poslancov
p. Baleja – Zaujímajú ma autobusové zástavky. Budeme pokračovať v takej, ako je dole? Budú rovnaké
všade?
starostka obce – Ak budete súhlasiť, mne sa páčia také. Navrhovala by som, aby boli v celej obci
rovnaké. Aj ich chvália, pýtajú sa, kto to robil.
K bodu 23.
Záver
Starostka obce ukončuje diskusiu a uzatvára obecné zastupiteľstvo. Termín najbližšieho zastupiteľstva
stanovuje predbežne na dátum 09. marca 2018 o 18.00 hod.

starostka obce: Mgr. Erika Cintulová

zapisovateľka: Mgr. Lucia Kuželová

overovateľ 1: František Cipár

overovateľ 2: Viera Novosedliaková

