Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klin,
konaného dňa 6. Jún 2014.
Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Neprítomní:

-

Ďalší prítomní:

Bc. Mária Svetláková, Anna Volfová a Mgr. Monika Huráková,
zamestnankyne obce
Mgr. Marta Basárová, kontrolór obce

Verejnosť:

Mária Krivániková – bývalá zamestnankyňa obce

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Klin (ďalej len „OZ“) otvoril starosta obce, Štefan
Peňák (ďalej len „starosta“). Uviedol, že dnešné zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle § 13
ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Ospravedlnení poslanci: 2
Neospravedlnení: 0
Starosta konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 7 z 9 poslancov a OZ je spôsobilé sa
právoplatne uznášať.
K bodu 2. Schválenie programu rokovania a voľba návrhovej komisie, overovateľov
a zapisovateľky
Starosta predložil poslancom návrh programu na rokovanie nasledovne:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu rokovania a voľba návrhovej komisie, overovateľov
a zapisovateľky.
3. Prejednanie záverečného účtu za rok 2013. (predkladá Mária Svetláková)
4. Prejednanie audítorskej správy. (predkladá Mária Svetláková)
5. Návrh zmeny prílohy č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Klin. (predkladá Mária
Svetláková)

6. Zmeny rozpočtu Obce Klin. (predkladá starosta obce, Mária Svetláková)
7. Prejednanie vnútorných predpisov:
a/ Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a pod.
do rozpočtu obce. (predkladá Mária Svetláková)
b/ Vnútorný predpis o Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Klin,
8. Prejednanie platu starostu obce. (predkladá Mgr. Monika Huráková)
9. Prejednanie štúdie autobusovej zástavby na ceste I/78. (predkladá starosta obce)
10. Prejednanie výzvy energetickej hospodárnosti budovy dolnej MŠ s. č. 224 zateplením
a výmenou zdroja tepla. (predkladá starosta obce)

11. Prejednanie návrhu názvoslovnej komisie na pomenovanie ulíc – pripraviť situáciu ulíc
a dôvodovú správu. (predkladá starosta obce, názvoslovná komisia)
12. Žiadosti občanov. (predkladá Anna Volfová)
13. Informácie starostu obce, pošta.
14. Diskusia – interpelácia.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.
a prítomných poslancov vyzval, aby predniesli svoje návrhy, resp.
k predloženému programu. Starosta dal hlasovať za uvedený návrh programu.

pripomienky

ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Program rokovania bol schválený.
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a poverenie
písaním zápisnice nasledovne:
Návrhová komisia: Ing. Katarína Košútová a Pavol Červeň
Overovatelia zápisnice: Jozef Sroka a Zdenka Bošanová
Zapisovateľka: Mgr. Monika Huráková, pracovníčka obce
Za schválenie členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku zápisnice
OZ hlasovali: ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň,
Karol Revaj, Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ.
ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Členovia návrhovej komisie, overovatelia a zapisovateľka zápisnice OZ boli schválení.
K bodu 3. Prejednanie záverečného účtu za rok 2013 (predkladá Mária Svetláková, Mgr.
Marta Basárová)

Na začiatku pracovníčka obce Mária Svetláková predniesla Záverečný účet za rok 2013.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce za rok 2013 bol rozpočet obce.
Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové
výdavky a finančné operácie. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový.
Z toho bežný rozpočet ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a rozpočet
finančné operácie ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012. Súčasťou rozpočtu je
aj rozpočet ZŠ s MŠ Klin, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012.
V priebehu roka sa podľa skutočnosti a čerpania upravoval. Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 08.03.2013,
- druhá zmena schválená dňa 13.09.2013,
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2013.

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

Rozpočet
po zmenách
984.436,00
1.186.321,00

984.436,00
0,00
0,00
0,00
968.836,00

1.168.708,00
33,00
0,00
17.580,00
1.016.747,00

287.514,00
102.206,00
13.000,00
566.116,00
+ 15.600,00

300.949,00
57.255,00
13.000,00
645.543,00
+ 151.994,00

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

Bežné príjmy spolu

1.178.881,06

z toho : bežné príjmy obce

1.161.301,47

bežné príjmy RO

17.579,59

Bežné výdavky spolu

948.434,16

z toho : bežné výdavky obce

302.891,46

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

645.542,70
+ 230.446,90
33,48
33,48
0,00

Kapitálové výdavky spolu

57.257,50

z toho : kapitálové výdavky obce

57.257,50

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

0,00
- 57.224,02
+ 173.222,88
+ 173.222,88
0,00
13.000,00
- 13.000,00
1.178.914,54

VÝDAVKY SPOLU

1.018.691,66

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

+ 160.222,88

Upravené hospodárenie obce

+ 160.222,88

Za rok 2013 Obec Klin dosiahla prebytok hospodárenia vo výške 173.222,88 Eur (rozpočtový
výsledok hospodárenia):

Celkové príjmy bežného a kapitálového rozpočtu obce a školy:
Celkové výdavky bežného a kapitálového rozpočtu obce a školy:
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2013
Celkový výsledok hospodárenia – PREBYTOK:

1.178.914,54
1.005.691,66
0,00
173.222,88

Prebytok rozpočtu v sume 173.222,88 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Schodok finančných operácií v sume 13.000,00 Eur je financovaný z prebytku hospodárenia.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške
160.222,88 EUR.

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
REZERVNÝ FOND
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2013
33.500,12
Prírastky - z prebytku hospodárenia
62.238,27
Úbytky - použitie rezervného fondu :
0,00
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013
95.738,39
SOCIÁLNY FOND
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
245,62
857,78
769,20
334,20

Súčasťou záverečného účtu obce je aj hodnotiaca správa, túto predniesla za obec Bc. Mária
Svetláková a aj kontrolórka obce Mgr. Marta Basárová.
Kontrolórka obce Klin rovnako zhodnotila, že rozpočet na rok 2013 bol schválený ako
prebytkový a v súlade s ustanovením zákona. Kontrolórka obce sa zamerala a skutočný stav
hospodárenia, vedenie zásad rozpočtovania a preukázateľnosť a správnosť vedenia
účtovníctva. Zhodnotila, že starosta obce a ostatní zodpovední zamestnanci venovali patričnú
pozornosť čerpaniu finančných prostriedkov obce, resp. vývoju hospodárenia priebežne počas
celého roka.
Záverečný účet, ako aj hodnotiace správy tvoria prílohu zápisnice.
Starosta prítomných poslancov vyzval, aby záverečný účet Obce Klin a hodnotiacu správu
k plneniu programového rozpočtu obce za rok 2013 schválili a správu hlavného kontrolóra
vzali na vedomie.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.

Záverečný účet Obce Klin a hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce za rok
2013 bola schválená bez výhrad a správa hlavného kontrolóra bola vzatá na vedomie.
Starosta prítomných poslancov vyzval, aby schválili použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia vo výške 160.222,88 Eur.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia bolo schválené.

K bodu 4. Prejednanie audítorskej správy (predkladá Mária Svetláková)
Mária Svetláková oznámila prítomným poslancom, že bol vykonaný účtovný audit audítorom
Ing. Marcelom Petríkom, EKOAUDITOR, spol. s r.o.. Zároveň im predniesla správu
nezávislého audítora k účtovnej závierke.
Audítor vyjadril, že účtovná závierka účtovnej jednotky Obec Klin, ktorá obsahuje súvahu
z 31. 12. 2013 a iné podklady k uvedenému dátumu, poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Klin k 31.12.2013 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu je v súlad so zákonom o účtovníctve.
Podrobná správa z auditu je prílohou zápisnice.
Starosta prítomných poslancov vyzval, aby správu audítora za rok 2013 zobrali na vedomie.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Správa audítora za rok 2013 bola vzatá na vedomie.

K bodu 5. Návrh zmeny prílohy č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce
Klin (predkladá Mária Svetláková)
Mária Svetláková predniesla prítomným poslancom návrh zmeny prílohy č. 1 k VZN č.
1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia
so sídlom na území obce Klin.
Príloha č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Klin č. 1/2011 (nadobúda účinnosť od
01.07.2014) sa mení a dopĺňa nasledovne:

Kategória škôl
a školských zariadení
Materská škola
Zariadenie školského
stravovania –
potencionálny stravník (žiak
ZŠ)
Školský klub detí

Dotácia na
mzdy
a prevádzku
na 1 žiaka / Eur

Počet
detí

1.284,55 €

85

109.187,00

9.098,91

148,47 €

326

48.402,00

4.033,50

Rozpočet
na rok

10.109,00

Dotácia na
mesiac / Eur

Z toho:
o 31.08.2014
od 01.09.2014

206,32 €
103,15 €

25
48

SPOLU :

5.158,00
4.951,00

644,75
1.237,75

167.698,00

13.777,16

Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili návrh
zmeny prílohy č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Klin.
Pripomienky neboli. Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Návrh zmeny prílohy č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Klin boli schválené.

K bodu 6. Zmeny rozpočtu Obce Klin (predkladá starosta obce, Mária Svetláková)
Mária Svetláková predniesla prítomným poslancom uskutočnené zmeny rozpočtu.
Ide o medzipoložové zmeny rozpočtu, rozpočet sa nenavyšoval. Zmeny nastali aj v prípade ak
sa čerpala dotácia, v tom prípade sa rozpočet navýšil o dotovanú sumu, ktorá bola následne
vyčerpaná na účel, na ktorý bola určená.
Zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8 podľa ustanovení § 14 ods. 2 písm.
b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov, výdavkov
finančných operácií
PRÍJMY ROZPOČTU
Druh príjmu

BEŽNÉ príjmy
(230) KAPITÁLOVÉ príjmy
(400) Finančné operácie
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
PROGRAMY

1- PLÁN.,MANAŽM.,KONTR.
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
2- PROPAG.,PREZENT.OBCE
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
3 - INTERNÉ SL.OBCE
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
4 - SLUŽBY OBČANOM
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
5 - BEZPEČNOSŤ,OCHRANA
600 - BEŽNÉ výdavky
700 KAPITÁLOVÉ výdavky

Schválený
rozpočet

1 106 985,00
0,00
0,00
1 106 985,00
Schválený
rozpočet

135 258,00
135 258,00
0,00
2 700,00
2 700,00
0,00
19 136,00
19 136,00
0,00
218 162,00
132 162,00
86 000,00
2 291,00
2 291,00
0,00

Posledná úprava
rozpočtu

1 148 854,00
0,00
0,00
1 148 854,00
Posledná úprava
rozpočtu

137 433,00
137 433,00
0,00
2 700,00
2 700,00
0,00
19 136,00
19 136,00
0,00
219 651,00
133 651,00
86 000,00
2 291,00
2 291,00
0,00

UPRAVENÝ
ROZPOĆET

1 174 854,00
0,00
255 000,00
1 429 854,00
UPRAVENÝ
ROZPOCĚT

137 851,00
137 851,00
0,00
3 570,00
3 570,00
0,00
20 146,00
20 146,00
0,00
492 017,00
151 017,00
341 000,00
2 870,00
2 870,00
0,00

ÚPRAVA ROZPOČTU
ROZDIEL

26 000,00
0,00
255 000,00
281 000,00
ÚPRAVA ROZPOČTU
ROZDIEL

418,00
418,00
870,00
870,00
1 010,00
1 010,00
272 366,00
17 366,00
255 000,00
579,00
579,00

6 - ŠPORT
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
7 - KULTÚRA
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
9 - VZDELÁVANIE
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
VÝDAVKY SPOLU
z toho: OBEC

10 400,00
10 400,00
0,00
47 412,00
47 412,00
0,00
626 332,00
626 332,00
0,00
1 061 691,00
435 359,00

16 453,00
16 453,00
0,00
47 412,00
47 412,00
0,00
658 484,00
658 484,00
0,00
1 103 560,00
445 076,00

16 300,00
16 300,00
0,00
47 082,00
47 082,00
0,00
664 724,00
664 724,00
0,00
1 384 560,00
719 836,00

-153,00
-153,00

281 000,00
274 760,00

975 691,00
86 000,00
0,00
45 294,00

1 017 560,00
86 000,00
0,00
45 294,00

1 043 560,00
341 000,00
0,00
45 294,00

26 000,00
255 000,00
0,00
0,00

-330,00
-330,00
6 240,00
6 240,00

v tom:

600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - VÝDAVKOVÉ Fin.operácie
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Všetky ostatné úpravy rozpočtu sú súčasťou zápisnice.
Starosta obce vyzval poslancov, aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili
uskutočnené zmeny rozpočtu.
Pripomienky neboli. Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Zmeny rozpočtu boli schválené.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne zobrali na
vedomie rozpočtové opatrenia č. 2–7, ktoré sú v súlade s ustanovením § 14 od. 1 a ods. 2
písm. a) zákona č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pripomienky neboli. Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Rozpočtové opatrenia č. 2–7 boli vzaté na vedomie.

Starosta predniesol poslancom návrh aby bol rezervný fond vo výške 255.000,- Eur použitý
na kapitálové výdavky – odstránenie havarijného stavu na miestnych komunikáciách.
Mária Svetláková tento starostov návrh doložila štatistickými podkladmi, ktoré hovorili, že
naša obec by mala dosiahnuť tento rok o 26.000,- Eur vyšší príjem z podielových daní ako
tomu bolo predchádzajúci rok.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili využitie
rezervného fondu.

ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Návrh na využitie rezervného fondu bol schválený.

K bodu 7. Prejednanie vnútorných predpisov (predkladá Mária Svetláková)
a/ Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu
a pod. do rozpočtu obce
Pracovníčka obce Mária Svetláková predniesla prítomným poslancom Vnútorný predpis
o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a pod. do rozpočtu obce
Vnútorný predpis prejednáva postup pri zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),
z Európskej únie (EÚ), dotácii a darov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel,
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce.
Účinnosť vnútorného predpisu od 1.7.2014 Podrobné znenie predpisu je súčasťou zápisnice.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili tento
vnútorný predpis.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR SR, z EÚ, zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca
určí účel daru do rozpočtu obce bol schválený.
b/ Vnútorný predpis o Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce
Klin
Pracovníčka obce Mária Svetláková predniesla prítomným poslancom Vnútorný predpis o
Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce KLIN.
Tento predpis upravuje zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Upravuje
postavenie a funkciu rozpočtu obce Klin (ďalej len „obec“), čo sú a môžu byť príjmy
a výdavky obce. Ako sa stanovuje rozpočtový proces obce, hlavné úlohy subjektov
v rozpočtovom procese, samotné zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu a postup správania sa
obce pri rozpočtovom provizóriu, alebo pri zmene rozpočtu. Zodpovednosť za rozpočtové
hospodárenie obce, zostavovanie záverečného účtu obce. Finančnú kontrolu a povinnosti
hlavného kontrolóra obce. Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií obce.
Účinnosť vnútorného predpisu od 1.7.2014. Vnútorný predpis o Zásadách hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Klin je súčasťou zápisnice.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili tento
vnútorný predpis.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.

Vnútorný predpis o Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Klin bol
schválený.

Pri ukončení roku je obec povinná vystaviť monitorovaciu správu o plnení rozpočtu a na konci
je súčasťou hodnotiaca správa.
OZ má možnosť oprávniť starostu obce, aby schvaľoval úpravu rozpočtu v rámci presunu
medzi jednotlivými položkami rozpočtu. Návrh bol na 7.000,- Eur. Jozef Sroka navrhoval limit
na 10.000,- Eur, nedohodli sa však na aké obdobie. Nakoniec sa stanovil limit na 7.000,Eur/na mesiac.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje prípadné pripomienky a následne schválili
túto starostovu právomoc.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Medzipoložkový presun do 7.000,- Eur/na mesiac pre starostu obce bol schválený.
K bodu 8. Prejednanie platu starostu obce (predkladá Mgr. Monika Huráková)
Pracovníčka obce Monika Huráková predniesla prítomným poslancom návrh na prerokovanie
platu starostu obce.
Podľa zákona č. 253/1994 Z.z., podľa ustanovenia § 3 ods. 1 patrí starostovi plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok 2013 vo
výške 824 € a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý je stanovený pre obce s počtom obyvateľov od
1 001 do 3 000 vo výške 1,98. V súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona môže miestne
zastupiteľstvo rozhodnutím zvýšiť tento plat až o 70%.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 28 zo dňa 17.06.2011 bolo schválené zvýšenie,
v celkovom mesačnom plate, podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 1,4 násobku
zákonom stanoveného platu (t.j. zvýšenie o 40%).
Vzhľadom na zvýšenie priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v zmysle zákona
č. 253/1994 Z.z. a schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva č. 28 zo dňa 17.06.2011
bol plat starostu s účinnosťou od 01.01.2014 upravený na sumu 2.285,- Eur.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili tento
návrh.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Plat starostu vo výške 2.285,- Eur bol schválený.

K bodu 9. Prejednanie štúdie autobusovej zástavby na ceste I/78 (predkladá starosta obce)
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh na riešenie autobusovej zástavky na
ceste I/78.
Pôvodný návrh na riešenie cez križovatku správa ciest zamietla. Preto bola pripravená štúdia
tejto cesty a riešenie nástupného ostrovčeka pre autobusy. Pripravili sa dve verzie:
A) Návrh nástupného ostrovčeka od pohostinstva A je to.
B) Návrh nástupného ostrovčeka od Zubrohlavy, pri Kubalovi.
O preložení cesty sa neuvažuje, takže dá sa riešiť táto situácia len dispozične. Dispozičné
riešenia nástupných ostrovčekov sú súčasťou zápisnice.
Karol Revaj namietal, že to riešenie je nedostatočné, pretože sa tým doprava nespomalí a ten
návrh nie je riešený tak, aby sa tak stalo. Starosta hovoril, že týmito úpravami, ako spomaliť
dopravu (značky, semafor a iné) sa bude zaoberať samotný projektant. Teraz je dôležité
vysporiadanie vlastníckych vzťahov.
Možnosti A) sú naklonení všetci poslanci. Podľa starostu by sa hľadalo nejaké riešenie
v súčinnosti s obcou Zubrohlava, pri podaní spoločnej žiadosti na vybudovanie okružných
križovatiek na ceste I/78 pri našej obci a obci Zubrohlava. Podmienkou je, dať do poriadku
vlastnícke vzťahy.
OZ doporučuje pripraviť alternatívu A návrhu úpravy autobusovej zastávky pre riešenie
dopravnej situácie na ceste I/78.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.

K bodu 10. Prejednanie výzvy „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov“ - Dolná MŠ
s. č. 224 zateplenie a výmena zdroja tepla (predkladá starosta obce)
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh na rekonštrukciu budovy dolnej MŠ
s.č. 224.
Vyšla výzva na dotáciu, ktorá by umožnila zníženie tepelnej náročnosti tejto budovy, išlo by
o zateplenie a výmenu kotla. Termín podania žiadosti je do 31.7.2014 a obec by sa podieľala
5% spolufinancovaním.
Budova by sa potom mohla ďalej využívať na služby, ako napríklad komunitné centrum,
mohli by sa tam stretávať rôzne obecné kluby, alebo by sa mohla využiť aj pre sociálne
slabších občanov, terénne služby, pre rodičov s deťmi, na prezentáciu histórie a tradície obce
a pod..
Budova je historická preto je potrebné aby sa zachovala jej architektúra. Vďaka tomu by sa aj
čiastočne skrášlil výzor obce.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili tento
návrh na vypracovanie projektu.

ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Vypracovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti“ (zateplenie a zmena palivovej
základne v budove s. č. 224 bývalej MŠ pod kostolom) bolo schválené.
Zároveň poveruje starostu obce prípravou projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ
Klin“ (zateplenie a zmena palivovej základne v budove s. č. 224 bývalej MŠ pod kostolom).

K bodu 11. Prejednanie návrhu názvoslovnej komisie na pomenovanie ulíc – pripraviť
situáciu ulíc a dôvodovú správu (predkladá starosta obce, názvoslovná komisia)
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh ako by bolo vhodné číslovať domy.
Samozrejme by sa to robilo popri pomenovaní ulíc. Posledné prečíslovanie bolo v roku 1979.
Číslovanie je v kompetencii obce. Samotné čísla, ktoré sa umiestňujú na dom, zabezpečuje
obec. Odovzdávajú sa len najjednoduchšie verzie, v prípade ak občan chce iné, musí si ho
zabezpečiť vo vlastnej réžii.
Číslovanie by sa robilo spolu s pomenovaním ulíc, zachovali by sa existujúce prieluky. Zákon
hovorí, že súpisné číslo sa musí prideľovať podľa poradia. Bolo by preto vhodnejšie dať popri
súpisnom čísle aj číslo orientačné. Pri samotnom prečíslovaní bude zasadať komisia.
Pri pomenovaní ulíc došlo k zmenám oproti pôvodnému návrhu, pretože sa zapracovali
pripomienky občanov.
Karol Revaj pripomienkoval názov ulice Olexíkova, hovoril to už viackrát, že nie je dobré ak
je názov ulice po nejakej osobnosti z Klina a ich potomkovia alebo menovci stále žijú na
danej ulici. Dal návrh aby sa ulica premenovala.
Poslanci uviedli viacero návrhov: Hlboká, Krátka, Za mostmi, Stromová alebo iné...
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili tento
návrh na premenovanie ulíc a očíslovanie.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Zmenu návrhu pomenovania ulíc:
Pomenovanie uvedené v návrhu:
Ulica Skyčákova
Ulica Roveň
Ulica Olexíkova
bolo schválené.

Novonavrhnuté pomenovanie:
Ulica školská
Ulica Skyčákova
Ulica Za mostmi,

Zároveň ukladá názvoslovnej komisii povinnosť vypracovať návrh VZN o označovaní ulíc,
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb a zapracovať doň aj uvedené názvy do
30.09.2014.

K bodu 12. Žiadosti občanov (predkladá Anna Volfová)
1. Žiadosť p. Petra Triebeľa a manželky Zdenky, obaja bytom Klin č. 551 o odkúpenie
pozemkov CKN č. 1225/31 zastavanej plochy a nádvoria o výmere 10 m2 a CKN č.
1225/32 vodná plocha o výmere 3 m2 takto vytvorených novým GP č. 41962249136/2013. Uvedené parcely sú vytvorené z pôvodnej parcely CKN č. 1225/26 – vodné
plochy o výmere 26 m2, ktorá je súčasťou vodnej plochy s vybudovaným oporným
múrom, ktorý plní funkciu verejnoprospešnej stavby, stavba bola vytvorená pri revitalizácii
centra obce. Starosta doporučuje uvedenú žiadosť neschváliť, zároveň by ako vlastník
potreboval súhlasné stanovisko od OVS, a.s. V prípade, ak by tam urobil premostenie,
obec by mu bola ochotná vyjsť v ústrety tým, že mu dovolí využívať daný pozemok.
Všetko je závislé na vytvorenom projekte.
Obec nesúhlasí s odpredajom danej parcely žiadateľovi, pretože je súčasťou vodnej plochy
s oporným múrom, ktorý plní verejno-prospešný účel. V prípade záujmu o prenájom bude
obec postupovať v zmysle občianskeho zákonníka a podľa vyjadrení príslušných inštitúcii.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA
– 0, PROTI – 0.
Žiadosť p. Petra Triebeľa a manželky Zdenky sa neschvaľuje.
2. Žiadosť Jozefa Bubelínyiho a manželky Dominiky, bytom klin č. 449 o výstavbu
rodinného domu na parcele C-KN 851/3 v k.ú. Klin. Inžinierske siete s vybudovaním na
vlastné náklady.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA
– 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
3. Žiadosť Milana Klimčíka a manželky Moniky, bytom Klin č. 499 o výstavbu rodinného
domu na parcele C-KN 851/4 v k. ú. Klin. Inžinierske siete s vybudovaním na vlastné
náklady.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA
– 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
4. Žiadosť Petra Barku, bytom Námestovo, slnečná 161/7 o výstavbu rodinného domu na
parcele C-KN 1317/44 v k.ú. Klin. Inžinierske siete s vybudovaním na vlastné náklady.
Uvedená žiadosť už bola schvaľovaná, o výstavbu požiadal syn Tomáš Barka, výstavbu
však neuskutočnil.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA
– 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
5. Žiadosť Bc. Ľubomíra Fenika, bytom Klin č. 194 o výstavbu RD na parcelách C-KN č.
1317/25 a C-KN 1300/10 v k.ú. Klin. Je to až šiesta parcela v poradí v smere do Červeného
potoka. Starosta navrhuje počkať na výsledok vyjadrenia pozemkového úradu k záberu
pôdy k návrhu Doplnku č. 2 UPN-O, ktorý je už pred dokončením.
Namietal Karol Revaj, že to nie je spravodlivé voči občanom aby sa niekomu povolila
výstavba a inému nie. Týmto sa potom vytvárajú nezhody medzi občanmi. Starosta podal
vyjadrenie, že územný plán má byť vypracovaný a schválený do konca roka 2014 a hranicu
výstavby je možné stanoviť len cez územný plán.
Žiadosť o výstavbu rodinného domu môže opätovne podať až po vydaní záväzného
stanoviska dotknutých orgánov s rozšírením ÚP tak, ako je uvedené v návrhu dodatku č. 2
k ÚP obce Klin. Uvedenú žiadosť doporučuje preto vziať na vedomie.

6.

7.

8.

9.

ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Ján Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť sa berie na vedomie.
Žiadosť Stanislava Úradníka, bytom Klin č. 306 o výstavbu rodinného domu na parcele EKN 1379/1 a 1381/1 v k.ú. Klin v zmysle navrhovaného GP, ktorý je prílohou žiadosti.
Inžinierske siete s vybudovaním na vlastné náklady.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA
– 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
Žiadosť Michala Ondríka, bytom Čimhová s.č. 13 o výstavbu rodinného domu na parcele
C-KN 1135/10 a 1135/11 v k.ú. Klin. Inžinierske siete s vybudovaním na vlastné náklady.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA
– 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
Žiadosť od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenka so sídlom v Námestove /nezisková
organizácia/, ktorej členmi sú aj občania obce Klin o finančný dar na činnosť. Karol Revaj
navrhol dar vo výške 200,- €.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA
– 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
Hokejový klub Altis Orava, Oravská priehrada 200, 029 01 Námestovo žiada o finančný
príspevok na mimoškolské aktivity pre deti z obce Klin na hokejovú školu. Poslanci OZ
navrhujú vziať na vedomie s tým, že si môžu požiadať znova v novom roku. Karol Revaj
namietal, že je to nekorektné voči ostatným inštitúciám, do ktorých chodia deti z Klina.
Treba stanoviť nejaký časový limit do kedy sa tieto žiadosti môžu posielať. Starosta
navrhol, že by sa im mohla poskytnúť výpomoc vo výške celkom 400 €, pre deti uvedené
v žiadosti, tak ako ostatným podporovaným aktivitám.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 4
z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 2 – Ľubomír Košút, Jozef Sroka. PROTI –
1 – Karol Revaj.
Uvedená žiadosť bola schválená, príspevok bude poskytnutý vo výške 400 €.

K bodu 13. Informácie starostu obce, pošta
Starosta predniesol prítomným poslancom rôzne informácie.
1.

Starosta informoval poslancov OZ ako postupujú rokovania ohľadom Odstránenie
havarijného stavu oporného múru pri p. Rudolfovi Balekovi. Zástupcovia spoločností boli
pozrieť, zhodnotili situáciu ako vážnu. Návrh riešenia je oprava 12 m úseku múru
v hodnote 25.000,- Eur. Spravila by sa čiastočná uzávierka cesty. Slovenský
vodohospodársky podnik navrhuje rôzne riešenia, v priebehu mesiaca Jún by mala byť
hotová dokumentácia a ďalej bude starosta poslancov informovať o postupe. Kontaktoval
poslancov VÚC, aby nám v danej situácii pomohli. Obec to bude stáť asi 8.000,- Eur –
1/3 výdavkov. Financovanie havarijného stavu oporného múru sa delí na tretiny, pre
všetkých. Práce bude robiť SVP, takže lacnejšie to nebude.

ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.
2. Starosta ďalej informoval poslancov o projekte ÚPSVaR o začatí aktivačných prác od
16.6. 2014 v našej obci. Na túto činnosť nastupujú poberatelia dávky v hmotnej núdzi.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.
3. Ďalej informoval poslancov, že boli pridelené finančné prostriedky - dotácia z úradu
vlády na nákup futbalového výstroja a vybavenie pre žiakov.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.
4. Starosta obce informoval o zverejnení výzvy na UVO na realizáciu zákazky „Odstránenie
havarijného stavu na miestnych komunikáciách“. Zatiaľ je prihlásených 13 uchádzačov,
ktorí si podali žiadosť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.
5. Starosta informoval, že sa uskutočnilo VO na dodávku stoličiek do sály KD – 180 ks,
termín dodania je do 31.7.2014. Cena za jednu stoličku je 27,60 Eur. Poslanci sa zhodli,
že by bolo vhodné doobjednať ešte 20 ks, aby bolo rovných 200 ks.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.
6. Starosta obce informoval o organizovaní kultúrno-športového dňa v obci dňa 29.06.2014.
Program bude bohatý, je naplánované vystúpenie Strýko Baltazár show, priateľský zápas
s poľskou obcou Przyborów, súťaže a iné. Poveril Karola Revaja prípravou gulášu
a občerstvenia, zároveň poprosil o účasť a pomoc pri prípravách.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.
7. Informoval poslancov o konajúcej sa kontrole na poskytnuté dotácie na podlahy
v triedach ZŠ Klin. Kontrola dopadla dobre. S riaditeľkou ZŠ plánujú aj iné projekty –
teraz riešia športový areál.
8. Poslanci boli informovaní o blížiacom sa stretnutí 24.06.2014 – v rámci hospodárskosociálneho rozvoja. Na stretnutí už budú podané bližšie informácie.
9. Starosta ďalej informoval, že bola dokončená výstavba trafostanice a rozvodov NN na
Chotárnej ulici (lokalita Nad Krížom), ďalej sa bude pokračovať na Grúni.
10. Podal aj informáciu o schválení dotácie vo výške 9.504,- Eur na vyhotovenie Doplnku č.2
UPN-O.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.

11. Informoval poslancov, že patríme medzi obce s najvyšším prírastkom obyvateľstva
v porovnaní s ostatnými obcami v okrese Námestovo. Prírastok obyvateľstva, podľa
štatistického úradu, je o 12,2%, t.j. 240 obyvateľov, za obdobie 2001- 2011.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.
12. Ďalej informoval, že MAS Babia hora sa premenoval na MAS Biela Orava a sídlo bude
v Beňadove. Podal informáciu o projektových zámeroch pre čerpanie finančných
prostriedkov z IROP v programovom období 2014-2020 a pripravovanom zhromaždení
MAS Biela Orava. Z členstva by sa dalo čerpať na rekonštrukciu a rozšírenie
vodovodných a kanalizačných sietí, ciest, na plánovaný nástupný ostrovček,
rekonštrukciu budov, na separáciu odpadu, protipovodňové zábrany na potoku Kliňanka,
alebo na rozvoj aktivít CR, dobudovanie verejného osvetlenia a rozhlasu v nových
lokalitách.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.
13. Starosta informoval, že sa plánuje vydanie regionálneho stolového kalendára o Orave.
Náklady na jeden kalendár by boli okolo 1,- Eur. Každá obec, ktorá by sa prihlásila by
mala na prezentovanie jednu stránku. Bolo by dobré dať tam fotografie a zároveň nejaké
užitočné informácie. Poslancom sa návrh pozdáva, ale zároveň prezentujú nápad na
vydanie nástenného obecného kalendára vo fotografii s informáciami o podujatiach, zbere
odpadov a iné oznamy. Mohli by prispieť aj obecný podnikatelia, za príspevok na
vydanie, by sa im do kalendára dala uverejniť reklama.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
Poslanci OZ schválili vydanie obecného kalendára.
Zároveň uložili kultúrnej komisii povinnosť vytvoriť návrh podkladov obecného
kalendára.
14. Starosta informoval poslancov, že sa zúčastnil na zasadaní ZMOS-u konaného dňa 28.29.05.2014 a zasadaniach ZMOBO Biela Orava.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.

K bodu 14. Diskusia – interpelácia
1. Poslankyňa Katarína Košútová, vyjadrila, že je potrebné niečo robiť s nespratníkmi, ktorí
sa vozia po obci na motorkách a starých autách bez evidenčných čísel, pretože ohrozujú
ľudí v obci a ak im aj nejaký občan niečo povie, sú drzí a vulgárny a dotyčný sa môže aj
obávať o seba. Treba zavolať policajtov, aby aspoň urobili oni nejakú nápravu s nimi.
2. Návrh na úpravu cesty pri Revajovi, cesta je v dezolátnom stave. Starosta hovoril, že
najskôr sa musia urobiť odvodňovacie úpravy, na čo budú náklady približne 4.000,- Eur. Je
však potrebné najskôr vytýčiť cestu a potom sa môže začať kopať odvodňovací kanál.
3. Poslanec Ľubomír Košút povedal, že treba nejako upraviť aj cestu pri vleku, nedá sa tade
už prejsť. Prebieha tam ťažba dreva a prepravujú ho na ťažkých nákladných autách,

súkromní vlastníci neupravujú cesty – vyhýbajú sa povinnostiam. Bolo by potrebné
odvodnenie na tejto ceste.

K bodu 15. Návrh na uznesenie
Starosta predniesol prítomným poslancom návrh uznesenia.
Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, Ján Lajda, Jozef Sroka t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 13. Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom a hosťom za účasť a rokovanie
OZ ukončil.

Štefan Peňák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Jozef Sroka
Zdenka Bošanová

Zapísala: Mgr. Monika Huráková

