Zápisnica z 3. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klin,
konaného dňa 06. Marca 2015.
Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Neprítomní:

-

Ďalší prítomní:

Mária Svetláková, Mgr. Monika Huráková, Ing. Katarína Košútová –
zamestnankyne obce, Mgr. Marta Basárová – kontrolórka obce, Mgr.
Alexandra Jaňáková – riaditeľka ZŠ s MŠ Klin

Verejnosť:

Vladimír Klinovský, Lucie Domiňáková, Peter Domiňák, Róbert
Striženec, Matej Striženec, Andrea Kekeľáková Laššáková

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: 1
Neospravedlnení: 0
Starosta konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 7 z 8 poslancov a OZ je spôsobilé sa
právoplatne uznášať.

Starosta predložil poslancom návrh programu na rokovanie nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Návrh na zloženie „Komisie na ochranu verejného záujmu“ (predkladá Mgr. Huráková)
Prejednanie Doplnku č. 2 ÚPN (predkladá starosta obce)
Financovanie projektov so spoluúčasťou obce (predkladá starosta obce)
Rozpočtové opatrenia (predkladá Bc. Svetláková)
Zrušenie skladu CO (predkladá starosta obce)
Žiadosti o stavebné povolenie (predkladá Ing. Košútová)
Rôzne (predkladá starosta obce a Ing. Košútová)
Informácie zo samosprávy (predkladá starosta obce)
Návrh na uznesenia
Diskusia
Záver

Starosta vyzval prítomných poslancov, aby predniesli svoje návrhy, resp. pripomienky
k predloženému programu.
Starosta navrhol aby sa kvôli prítomným občanom, zástupcom bytovky s.č. 121, presunula
časť bodu 7 na začiatok. Ďalej vyzval p. Kekeľákovú akú žiadosť predkladá, odpovedala, že
by chcela predniesť žiadosť na OZ, ako sa bude riešiť situácia v škôlke, keď už teraz je veľa
žiadostí rodičov o prijatie ich detí a nebolo im vyhovené z dôvodu nedostatočnej kapacity.
Žiadosť bola zaevidovaná a starosta taktiež požiadal poslancov aby sa aj táto žiadosť

prejednala skôr. Ďalej navrhol poslanec Košút doplniť program o bod Prejednanie platu
starostu. Tento bod sa doplní ako bod 10.
Starosta dal hlasovať za uvedené zmeny návrhu programu.
ZA hlasovali: Karol Revaj, Peter Štepunek, Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Viliam
Bahleda, Ľubomír Košút, Pavol Červeň 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: Karol Revaj a Pavol Červeň
Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Jendroľ a Viliam Bahleda
Zapisovateľka: Mgr. Monika Huráková, pracovníčka obce
ZA hlasovali: Karol Revaj, Peter Štepunek, Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Viliam
Bahleda, Ľubomír Košút, Pavol Červeň t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, ZDRŽAL SA –
0, PROTI – 0.

K bodu 7. Žiadosti o stavebné povolenie
Starosta privítal prítomných hostí, zástupcov bytovky pri škole, ktorý prišli za účelom
vysporiadania pozemku pod bytovkou, ktorý je vo vlastníctve obce. Predmetný pozemok –
parcela č. 405/3 o výmere 402 m2, celý má výmeru okolo 653 m2. Vlastníci bytovky majú
záujem o odkúpenie celého pozemku. Za školou sa nachádza pozemok, ktorý by v prípade
odpredaja celého tohto pozemku pri bytovke stratil prístup. Je potrebné aby sa vyriešil
odpredaj pozemku pod bytovku s prístupom. Vypracuje sa znalecký posudok s GP, aby bolo
jasné za akých podmienok sa bude daná časť pozemku odpredávať.
Starosta uviedol, že treba uvažovať aj nad tým, že v prípade odpredaja, aby sa nezablokoval
jediný prístup na školský pozemok a ani aby obyvatelia bytovky nemali zamedzený prístup.
Poslanec Štepunek hovoril, že za školou je veľký pozemok, na ktorý nie je iný prístup. Preto
treba odčleniť dostatočnú časť na prechod aj nákladným autom. Poslanec Košút hovoril, že
bytovke treba odčleniť 4m aby mali prístup – to stačí. Pozemok má 653 m2, ak by sa to
odčlenilo. Vlado Klinovský dal návrh na šikmé odčlenenie pozemku, alebo prípadne do tvaru
L. Štepunek – v prípade, že by sa niečo na škole ešte robilo, je to miesto, ktoré sa inak
nevyužije ak nebude mať prístup. Klinovský – je zbytočné aby sa odčleňoval pozemok po
celej dĺžke, lebo škola ten roh, kde má bytovka pieskovisko nevyužije, ale pre obyvateľov
bytovky je využitý naplno. Košút protestuje proti takémuto riešeniu, aby sa sekali pozemky
akokoľvek. Starosta hovorí, že tvar pozemku sa dohodne priamo na mieste, ale tu treba
dohodnúť ako sa bude pozemok odpredávať, či môže byť priamy predaj po vytvorení
znaleckého posudku. Košút chce najprv vidieť geometrák koľko sa odčlení a až potom riešiť
predaj. Poslanec Revaj – celá stavebná komisia sa stretne s vlastníkmi bytov aby sa najskôr
odčlenila časť pozemku. Klinovský – určiť poradie v akom sa bude čo konať, aby sa aj oni
ako vlastníci bytov mohli zariadiť. Lucie Domiňáková hovorí, že ten priestor okolo bytovky
nie je až taký veľký – je tam dvor a kúsok záhrady.

Starosta navrhuje aby OZ schválilo vypracovanie GP po stretnutí stavebnej komisie
s vlastníkmi bytov. Po vypracovaní znaleckého posudku schváliť priamy predaj.
Starosta ešte doplnil, že znalecký posudok bude vypracovaný a cena bude po dohode
schvaľovaná OZ so zreteľom na osobitosti. Klinovský – kto bude vlastníkov bytov
informovať o stretnutí s komisiou. Starosta mu odpovedal, že dostanú pozvánku z úradu.
Starosta vyzval poslancov OZ aby schválili návrh.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, t.j. 6 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 1 – Ľubomír
Košút, PROTI: 0.
Žiadosť vlastníkov bytovky s. č. 121 pri ZŠ o odkúpenie pozemku pod bytovkou a časti dvora
pred bytovkou po vypracovaní GP s odsúhlasením stavebnou komisiou a vlastníkmi bytovky
a následným priamym predajom podľa osobitného predpisu po vypracovaní znaleckého
posudku bola schválená.
Vlastníci bytov odchádzajú.

K bodu 8. Rôzne
Pani Kekeľáková predniesla svoju žiadosť ohľadom kapacity MŠ. Obec sa zväčšuje, deti
neustále pribúda a na Orave ako všetci vieme je práce málo, preto si rodič malého dieťaťa
nemôže dovoliť odmietnuť žiadnu prácu. Rodičia vodia svoje deti aj do Zubrohlavy
a Námestova, ale to tiež nie je konečné riešenie. Pre rodičov sú to vyššie náklady a tiež nie je
isté do kedy budú ochotní naše deti v okolitých obciach prijímať. Treba nejako túto situáciu
riešiť. Či už nejako prenajať priestory alebo využiť obecné. Už teraz je kapacita škôlky
nedostatočná je tam o 20 detí navyše.
Starosta – nie je to také jednoduché, je tu ale viacero okolností. Na zvýšenie kapacity MŠ
alebo na otvorenie novej MŠ treba v prvom rade financie a to nie je také jednoduché, nájsť
naraz také množstvo financií a tie sú najpodstatnejšie.
Kekeľáková – matka nemá možnosť sa zamestnať ak nemá kde dať dieťa. V meste
v súkromnej škôlke je to tak, že jednu triedu súkromnej škôlky hradí štát. Je to kritické
ohľadom kapacity MŠ v Kline. Riaditeľka – hovorili sme aj o budove MŠ pri kostole s p.
Kekeľákovou. Deti do 3 rokov je problém umiestniť, pre ne by mali byť jasle a tam sú
prísnejšie kritériá. Pri dolnej MŠ bude pravdepodobne potrebné prehodnotiť využitie.
Poslanec Revaj – škôlka pri kostole prichádza najviac do úvahy. Riaditeľka – mali by to byť
dve triedy a prijaté by boli deti, ktorých rodičia podali žiadosť do 15.3.2015. Starosta – je
nejaký strop. Riaditeľka – žiadosti musia byť podané do termínu.
OZ poveruje starostu obce rokovaním s vedením ZŠ s MŠ Klin a radou školy o vytvorení
tried na Elokovanom pracovisku – ZŠ s MŠ, s. č. 224 (dolná MŠ)
Starosta – doteraz sa ešte nepodala žiadosť o vyradenie Elokovaného pracoviska MŠ s. č. 224.
Takže návrh je otvorený, treba riešiť tento problém a prijať rozhodnutie. Nechať si čas
a prejednať návrh na zriadenie tried. Zvážiť všetky možnosti a okolnosti.
OZ poveruje komisiu pre školstvo, kultúru a šport prehodnotiť možnosť vytvorenia tried
v budove s. č. 224.

Starosta vyzval poslancov aby vzali na vedomie žiadosť A. Kekeľákovej Laššákovej
o zvýšenie kapacity Materskej škôlky.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Uvedené bolo vzaté na vedomie.
Starosta vyzval poslancov aby zrušili uznesenie č. 159/A/2 z 31.10.2014 o vyradení
Elokovaného pracoviska MŠ č. 224 ako súčasť ZŠ s MŠ zo siete škôl a školských zariadení.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Uznesenie bolo zrušené.
K bodu 2. Návrh na zloženie „Komisie na ochranu verejného záujmu“ (predkladá Mgr.
Huráková)

Pracovníčka obce Huráková predniesla prítomným poslancom nutnosť založenia „Komisie na
ochranu verejného záujmu“, ktorá vyplýva zo zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.
z.. Starosta obce má každoročne povinnosť do 31.3.2015 odovzdať svoje majetkové priznanie
a následne ho má táto komisia preveriť a podať správu pre OZ.
Starosta navrhol zloženie tejto komisie: Zdenka Triebeľová, Karol Revaj a Ing. Peter Jendroľ.
Starosta vyzval poslancov OZ aby schválili návrh.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Návrh na zloženie komisie bol schválený.

K bodu 3. Prejednanie Doplnku č. 2 ÚPN (predkladá starosta obce)
Predložil poslancom OZ mapky s výmerami, kde bola a o koľko upravená výmera. Celková
výmera sa ponížila o 21,81 ha, t. j. o 49,8%.
Starosta predniesol zapracovanie a riešenie pripomienok v zmysle stanoviska Okresného
úradu Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, na základe záznamu
z opätovného prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN, zo dňa 17.12.2014, z dôvodu
vylúčenia a úpravy pôvodného návrhu rozvojových plôch chránenej poľnohospodárskej pôdy
v lokalitách záberu.
Ponižovanie výmery na ÚPN na základe prejednania, spracovateľ zapracoval zníženie do
plánu. Roveň I. – zmenšená z 29,69 o cca 15,14 ha, Roveň II. – zmenšená z 2,68 o cca 1,33
ha, Do chotára – zmenšená z 5,95 o cca 3 ha, Odumarky – zmenšená z 2,54 o cca 0,84 ha,
Priemyselná zóna – zmenšená z 2,95 o cca 1,5 ha. Mapka je súčasťou zápisnice. Poslanec
Revaj namieta, že sa hovorilo o kopírovaní cesty v Rovni, ale ubralo sa niekde viac, niekde

menej, ľudia budú zasa protestovať, že sa uprednostnili konkrétni ľudia. Len sa narobia
nezhody medzi nimi. Poslanci si prezreli mapy, zníženie robí necelých 50%.
Starosta vyzval poslancov aby schválili prejednanie doplnku č. 2 ÚPN.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol
Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 1 – Karol Revaj,
PROTI: 0.
Predložený návrh zapracovania a riešenia pripomienok v zmysle stanoviska Okresného úradu
Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva bol schválený.
K bodu 4. Financovanie projektov so spoluúčasťou obce (predkladá starosta obce)
a) Starosta informoval poslancov, že ZŠ s MŠ bol schválený projekt z programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika s Gminou Jelešnia a obcou
Przyborow. Financovanie je z eurofondov a 10% financuje štát a 5% škola. Termín
čerpania je však do mája.
Riaditeľka – projekt je ešte ani nezačatý, financie sú schválené. Investičná časť – dlažba, eko
park, altán, lavičky, stromčeky, je tam zahrnutá aj doprava pre deti, nakupované aj výtvarné,
technické a športové vybavenie. V rámci projektov budú organizované rôzne aktivity, v rámci
ktorých sa bude rozvíjať spolupráca s Poľskou stranou. Starosta – je už odsúhlasený aj
poľskou stranou, najväčší problém sú čas a peniaze. Projekt musí prefinancovať obec.
Riaditeľka – peniaze budú vrátené do októbra. Starosta – sa pýta z čoho ideme v rozpočte
ubrať aby sa to mohlo prefinancovať, škola bude v konečnom dôsledku znášať náklady 5%,
čo je 2650,- Eur. P. Svetláková – vychádza len jedna možnosť ohľadom rozpočtu, navýšiť
príjmy o výnos z daní a potom rozpočet ponížiť o tú istú sumu. Na konci roka 2014 bol
chválený rozpočet na rok 2015 na záujmové aktivity, teraz treba určiť ako vám ich budeme
dávať.
Starosta vyzval poslancov aby schválili projekt „Spoločne pre deti“ spolu s prefinancovaním.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Prefinancovanie realizácie schváleného projektu „Spoločne pre deti“ z rozpočtu obce na
základe Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika medzi
ZŠ s MŠ Klin a Gmina Jelesnia vo výške 53 122 € a spolufinancovanie ZŠ s MŠ Klin
projektu „Spoločne pre deti“ vo výške 2 650 € bolo schválené.
Peter Štepunek ešte dodal, že nemôžeme zabúdať ani na rozšírenie MŠ.
Riaditeľka ZŠ o 19:45 odchádza.
b) Ďalej predniesol, že obec podala žiadosť o dotáciu na „Zvýšenie energetickej
efektívnosti ZŠ s. č. 224“.
Na základe tejto výzvy by so v škôlke urobila elektrika, kotolňa, zateplenie podlažia,
odizolovanie budovy a požiadavky z predchádzajúcej žiadosti zateplenie budovy a strecha.
V budove sa musia organizovať aktivity a okruh činností – na aký účel sa bude budova

využívať. Za účelom rozšírenia 2 tried MŠ v uvedenej budove sa organizuje stretnutie rady
školy 16.3.2015 – konečné vyjadrenie bude až po zasadaní. Starosta by chcel aby bolo
využitie pre starších občanov, deti, zriadenie pamätnej obecnej izby.
Starosta vyzval poslancov aby schválili projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ s. č.
224.“
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Predloženie navrhovaného projektu bolo schválené.
c) S obcou Zubrohlava by obec chcela vstúpiť do projektu „Zvýšenie bezpečnosti na
ceste I. triedy“.
Zatiaľ je len v pláne stretnutie so Správou ciest – ak by súhlasili, bolo by to v ich réžii. Obec
bude riešiť len vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov. Poslanec Peter Štepunek
hovoril, že kvôli tomuto projektu bude potrebné urobiť štúdiu dopravnej situácie a intenzity
dopravy na tejto komunikácii. Karol Revaj spomenul, že bude taktiež potrebné vyjadrenie od
dopravnej polície.
Starosta vyzval poslancov aby schválili projekt „Zvýšenie bezpečnosti dopravy na
križovatkách na ceste I/78 v úseku medzi obcami Klin - Zubrohlava“.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Spoločné riešenie projektu s obcou Zubrohlava „Zvýšenie bezpečnosti dopravy na
križovatkách na ceste I/78 v úseku medzi obcami Klin - Zubrohlava“ bolo schválené.
d) Dopracovanie projektu s názvom „Zlepšenie kvality životného prostredia v obci“
v lokalitách obce Roveň I. – Grúň.
Pripravuje sa už žiadosť na Eurofondy, ide o projekt, ktorý by sa týkal lokality Grúň, za
účelom vybudovania infraštruktúry v uvedených lokalitách Roveň I. - Grúň Poslanec Karol
Revaj sa pýtal, prečo sa zasa zvýhodňuje len jedna lokalita, lepšie by bolo urobiť napr. vodu
po celej oblasti. Smerovalo by to takto na viacero miest, nesústredilo by sa to na jednu časť.
Poslanec Košút hovoril, že najskôr treba vysporiadať pozemky a nie až na poslednú chvíľu,
keď nám už horia termíny. Poslanec Revaj sa pýtal starostu na inštitút vyvlastnenia. Starosta
mu vysvetlil, že jednoduchšie je dohodnúť sa ako vyvlastňovanie.
Starosta vyzval poslancov aby schválili projekt „Zlepšenie kvality životného prostredia
v obci“.
ZA hlasovali:, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň, t.j. 4
z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0, PROTI: Karol Revaj, Dušan Gonšenica,
Ľubomír Košút, t.j. 3.
Uvedený projekt bol schválený.

e) Starosta podal poslancom informáciu o pripravovanom Integrovanom regionálnom
operačnom programe na roky 2014-2020 a Operačnom programe Kvalita životného
prostredia.
Starosta hovorí, že ešte počkáme na výzvu.
Starosta vyzval poslancov aby vzali uvedenú informáciu na vedomie.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.

K bodu 5. Rozpočtové opatrenia (predkladá Bc. Svetláková)
Pracovníčka obce Mária Svetláková predniesla prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č.
1, v ktorom bolo navýšenie aj zníženie o prognózu výnosu z podielových daní.

Rozpočtové opatrenie č. 1 - OZ

zo dňa 06.03.2015

§ 14 ods. 1 a ods. 2

PRÍJMY ROZPOČTU OBCE v roku 2014
Druh príjmu
BEŽNÉ príjmy
KAPITÁLOVÉ príjmy
Finančné operácie
PRÍJMY RO – ZŠ s MŠ KLIN

Schválený
rozpočet
1 157 263,00
0,00
0,00
500,00

PRÍJMY SPOLU
1 157 763,00
VÝDAVKY ROZPOČTU OBCE v roku 2014
Druh príjmu
BEŽNÉ výdavky
KAPITÁLOVÉ výdavky
Finančné operácie
VÝDAVKY RO – ZŠ s MŠ KLIN

Schválený
rozpočet
387 581,00
108 066,00
0,00
662 116,00

PRÍJMY SPOLU
1 157 763,00
VÝDAVKY ROZPOČTU podľa PROGRAMOV
PROGRAMY
1- PLÁN.,MANAŽM.,KONTR.
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - FINANČNÉ OPERÁCIE
2- PROPAGÁCIA A REKLAMA
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - FINANČNÉ OPERÁCIE
3 - INTERNÉ SL.OBCE
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - FINANČNÉ OPERÁCIE
4 - SLUŽBY OBČANOM
600 - BEŽNÉ výdavky

Schválený
rozpočet

Posledná úprava

rozpočtu
1 157 263,00
0,00
0,00
500,00

1 157 763,00
Posledná úprava

rozpočtu
387 581,00
108 066,00
0,00
662 116,00

1 157 763,00
Posledná úprava

134 199,00
134 199,00
0,00

rozpočtu
134 199,00
134 199,00
0,00

4 231,00
4 231,00
0,00

4 231,00
4 231,00
0,00

28 934,00
28 934,00
0,00

28 934,00
28 934,00
0,00

266 686,00
158 620,00

266 686,00
158 620,00

UPRAVENÝ
ROZPOČET

ÚPRAVA ROZPOČTU
ROZDIEL

1 233 464,00
0,00
0,00
500,00

76 201,00
0,00
0,00
0,00

1 233 964,00

76 201,00

UPRAVENÝ
ROZPOĆET

ÚPRAVA ROZPOČTU
ROZDIEL

390 351,00
108 066,00
0,00
735 547,00

2 770,00
0,00
0,00
73 431,00

1 233 964,00

76 201,00

UPRAVENÝ
ROZPOCĚT

ÚPRAVA ROZPOČTU
ROZDIEL

140 067,00

5 868,00

140 067,00
0,00
0,00

5 868,00
0,00
0,00

4 231,00

0,00

4 231,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

31 897,00

2 963,00

31 897,00
0,00
0,00

2 963,00
0,00
0,00

266 225,00

-461,00

158 159,00

-461,00

700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - FINANČNÉ OPERÁCIE
5 - BEZPEČNOSŤ,OCHRANA
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - FINANČNÉ OPERÁCIE
6 - ŠPORT
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - FINANČNÉ OPERÁCIE
7 - KULTÚRA

108 066,00

108 066,00

108 066,00
0,00

0,00
0,00

3 060,00
3 060,00
0,00

3 060,00
3 060,00
0,00

4 022,00

962,00

4 022,00
0,00
0,00

962,00
0,00
0,00

10 300,00
10 300,00
0,00

10 300,00
10 300,00
0,00

10 300,00

0,00

10 300,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

48 237,00

48 237,00

41 675,00

-6 562,00

600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - FINANČNÉ OPERÁCIE

48 237,00
0,00

48 237,00
0,00

OBEC - SPOLU

495 647,00
387 581,00
108 066,00
0,00

495 647,00
387 581,00
108 066,00
0,00
662 116,00

41 675,00
0,00
0,00
498 417,00
390 351,00
108 066,00
0,00
735 547,00

662 116,00
0,00
0,00

701 189,00
34 358,00
0,00

-6 562,00
0,00
0,00
2 770,00
2 770,00
0,00
0,00
73 431,00
39 073,00
34 358,00
0,00

662 116,00

662 116,00

735 547,00

73 431,00

662 116,00
0,00
0,00

662 116,00
0,00
0,00

701 189,00
34 358,00
0,00

39 073,00
34 358,00
0,00

1 157 763,00

1 157 763,00

1 233 964,00

76 201,00

1 049 697,00
108 066,00
0,00

1 049 697,00
108 066,00
0,00

1 091 540,00
142 424,00
0,00

41 843,00
34 358,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - FINANČNÉ OPERÁCIE
9 - VZDELÁVANIE
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - FINANČNÉ OPERÁCIE

RO - ZŠ s MŠ
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - FINANĆNÉ OPERÁCIE

VÝDAVKY SPOLU

662 116,00
662 116,00
0,00
0,00

v tom:

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

Starosta vyzval poslancov aby schválili rozpočtové opatrenie č. 1.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Ľubomír Košút, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Uvedený projekt bol schválený.

Starosta predniesol žiadosť HK Altis Orava o poskytnutie finančných prostriedkov (dotácie)
na mimoškolské aktivity detí z obce uvedené v žiadosti na ľadový hokej. Detí je celkovo 10.
Je to tak isto ako minulý rok.
Starosta vyzval poslancov aby predniesli svoje pripomienky k tejto žiadosti.
Poslanec Košút, nebolo to však financovanie jednotlivcov ale priamo organizácie. Ak to budú
takto robiť, to si potom môže každý. Revaj – a hlavne kedykoľvek dať požiadavku.

ZA hlasovali: Pavol Červeň, t.j. 1 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, t.j.: 2. PROTI: Viliam Bahleda, Dušan Gonšenica, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, t.j.: 4.
Uvedený projekt nebol schválený.

K bodu 6. Zrušenie skladu CO (predkladá starosta obce)
Starosta obce navrhuje aby sa zrušila zmluva o výpožičke v zmysle Zákona 42/1994
o Civilnej ochrane obyvateľstva a Zmluvy o výpožičke číslo 201000535-010 zo dňa 4.2.2010.
Navrhuje sa to z dôvodu, že podľa zákona 42/1994 obec nie je povinná držať ochranné
pomôcky pre občanov a zverené osoby. Masky pre obyvateľstvo sa z dôvodu funkčnosti
nedajú používať. Obec by chcela zrušiť sklad aj z dôvodu potreby rekonštrukcie budovy.
Problematika bola prejednaná aj s p. Florekom, z odboru krízového riadenia OÚ
v Námestove, ktorý zhodnotil, že skladové zásoby sú nefunkčné a vhodné na odvoz. Podala
by sa žiadosť na Okresný úrad, odbor krízového riadenia o zrušenie skladu CO. Materiál zo
skladu by sa následne odviezol na náklady obce do Slovenskej Ľubče.
Poslanec Košút nerozumie prečo chceme zrušiť sklad, ak by sa udialo niečo, čo dáme ľuďom.
Starosta mu vysvetlil, že tie masky sú aj tak nefunkčné, takže v prípade potreby by aj tak
nikomu nepomohli. Poslanec Revaj sa pýtal, prečo je to nefunkčné a či je tá nefunkčnosť istá.
P. Florek bol na obhliadke a potvrdil to. P. Košút hovoril, že či sa skladu nechceme zbaviť,
lebo je len niekomu na robotu.
Starosta vyzval poslancov aby schválili návrh na zrušenie zmluvy o výpožičke.
ZA hlasovali: Pavol Červeň, t.j. 1 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: Ing. Peter
Jendroľ, t.j.: 1. PROTI: Viliam Bahleda, Peter Štepunek, Dušan Gonšenica, Karol Revaj,
Ľubomír Košút, t.j.: 5.
Uvedený návrh nebol schválený.
K bodu 7. Žiadosti o stavebné povolenie (predkladá Ing. Košútová)
1. Žiadosť Ján Meško, 029 41 Klin 413 a Bc. Miroslava Matonogová, Oravská Polhora č.
839 o výstavbu RD. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zákona
s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady s prístupom k stavebnému
pozemku cez parcely C-KN 287/1 a C-KN 286/5 od cesty III/52104.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Žiadosť bola schválená.
2. Žiadosť manželov Daniela a Michal Laššák, 029 41 Klin 333 o výstavbu RD.
Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zákona s vybudovaním
inžinierskych sietí na vlastné náklady s prístupom z MK. Keď sa dorieši doplnok č. 2
UPN.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Žiadosť bola schválená.

3. Žiadosť manželov Magdaléna a Lukáš Kůs, Štefániková 269/20, 029 01 Námestovo
o výstavbu RD. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle Doplnku č. 2 ÚPN obce s
prístupom k stavebnému pozemku cez parcely C-KN 1299/75 a C-KN 674/2 a
vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Žiadosť bola schválená.
4. Žiadosť Bc. Ľubomír Fenik, 029 41 Klin 194 o výstavbu RD. Stavebné povolenie
bude vydané v zmysle Doplnku č. 2 ÚPN obce s prístupom k stavebnému pozemku
cez parcelu C-KN 1317/26 s odkúpením pozemkov pod MK v šírke 4 m podľa GP a
vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Žiadosť bola schválená.
5. Žiadosť manželov Juraj a Jana Laššáková, 029 41 Klin č. 257 o výstavbu RD.
Stavebné povolenie bude vydané v zmysle Doplnku č. 2 ÚPN obce s prístupom
k stavebnému pozemku cez parcely C-KN 1317/28 a C-KN 1317/18 s odkúpením
pozemkov pod MK v šírke 4 m podľa GP a vybudovaním inžinierskych sietí na
vlastné náklady.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Žiadosť bola schválená.
Vytvorí sa zmluva o budúcej zmluve na odkúpenie pozemkov pod MK a geometrický plán
pre Laššáka a Fenika. Potom bude vydané stavebné povolenie.
K bodu 8. Rôzne (predkladá starosta obce a Ing. Košútová)
1. Žiadosť ZO Chovateľov poštových holubov Klin o predĺženie bezplatného prenájmu
časti pozemku parcela C-KN 47/2 pri ihrisku TJ Tatran Klin – na dobu 10 rokov t.j.
do r. 2025 s presunom prístrešku k plotu po dohode so ZO Chovateľov poštových
holubov.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Žiadosť bola schválená.
2. Žiadosť Ľuboša Luku, bytom Klin č. 565 o vydanie súhlasného stanoviska, za účelom
vysporiadania pozemkov pri RD (Ťaskovka) vytvorených geometrickým plánom č.
17883369-083/2014 zo dňa 17.9.2014 parcela C-KN 1272/32, C-KN parcela
1272/33, a ďalej geometrickým plánom č. 17883369-31/2009 zo dňa 8.4.2009 parcely
C-KN 1275/6, C-KN 1272/33 k zámene pozemkov o rovnakej výmere so Slovenským
pozemkovým fondom a bude prevedený prevod pozemkov v prospech obce Klin za
parcely pod existujúcou cestou, vedená ako parcela C-KN 1346/3 a C-KN 1346/4
z dôvodu zabezpečenia prístupu po uvedenej komunikácii.

ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Žiadosť bola schválená.
3. Zmluvu o opätovnom odkúpení pozemkov pod MK od vlastníkov Jadroňová
Petronela, Klin č.214 a Volf Štefan st., Klin č. 197.
Zmluva už bola schvaľovaná, ale z dôvodu zmeny účastníkov je potrebné opätovné
preschválenie.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter
Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút, t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Zmluva bola schválená.
4. Žiadosť firmy BATT, Klin 37 o ukončení nájmu nebytových priestorov v budove s.
č.149.
Žiadosť bola vzatá na vedomie.
5. Žiadosť Jána Katráka, firma Katmont, o prenájme nebytových priestorov na prízemí
budovy s. č. 149 o výmere 39 m².
Žiadosť bola vzatá na vedomie.

K bodu 9. Informácie zo samosprávy (predkladá starosta obce)
1. Starosta informoval poslancov o projekte „Sanácia haldy trosky v Istebnom“. Je znova
záujem o ťažbu. Informovala obce poslankyňa Jurinová.
Informácia bola vzatá na vedomie.
2. Farský úrad Rabčice požiadal o príspevok pri príležitosti 360-tého založenia katolíckej
farnosti v Rabčiciach. Poslanci nesúhlasili s príspevkom.
Informácia bola vzatá na vedomie.
3. Starosta oznámil poslancom, že za chýbajúceho člena do Rady školy pri ZŠ s MŠ Klin
deleguje poslanca Pavla Červeňa.
Uvedené bolo vzaté na vedomie.
4. Žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ Klin o rozšírenie vyučovania v školskom klube detí.
Žiadosť by sa týkala už nasledujúceho školského roka, ale ide o financovanie,
samozrejme výdavky sa zvýšia.
Informácia bola vzatá na vedomie.
5. Ďalej informoval poslancov o krádeži na obecnom úrade, ktorá sa stala 13.2.2015.
Stále prebieha vyšetrovanie. Boli odcudzené stravné lístky v hodnote 2583,- Eur
a hotovosť v hodnote 3100,- Eur. Boli aj dosť značné materiálne škody.
Informácia bola vzatá na vedomie.
6. Starosta oznámil poslancom, ohľadom poslaneckého 9- členného zboru, že sa
rozprával so zvoleným poslancom Ľudovítom Svetlošákom, kedy by sa mohol
zúčastniť zasadania OZ a následne zložiť sľub. P. Svetlošák mu oznámil, že sa pokúsi
prísť hneď na to nasledujúce, ak by sa mu to nepodarilo, rozmýšľa o vzdaní sa
mandátu. Starosta ešte oznámil poslancom, že podľa zákona má p. Svetlošák rok na
zloženie sľubu od zvolenia, aby bol právoplatným poslancom OZ.

Informácia bola vzatá na vedomie.
7. Návrh od poslanca Revaja na zmenu intervalu zasadnutia OZ 1x za 2 mesiace.
Poslanec Gonšenica návrh podporil vyjadrením, že nikdy nesedia zbytočne na OZ.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Peter Štepunek, Ľubomír
Košút, t.j. 5 z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: Ing. Peter Jendroľ, Pavol Červeň,
t.j.: 2, PROTI: 0.
Návrh bol schválený.

K bodu 10. Prejednanie platu starostu (predkladá poslanec Košút)
Poslanec Košút žiadal zamestnankyňu obecného úradu p. Hurákovú o informácie ohľadom
platu starostu. P. Huráková mu odvetila, keďže si o informácie ohľadom platu nežiadal
vopred v časovom predstihu, ale priamo na zasadnutí OZ jediné informácie, ktoré mu môže
podať o plate starostu obce sú celková čiastka, percento navýšenia oproti základnému platu
a spôsob určovania platu starostu, teda na čo má podľa zákona nárok. Celková suma platu
starostu je 2285,- Eur a percento navýšenia je 40%. Plat starostu určuje zákon tak, že sa
vynásobí priemerná mzda v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok a koeficient podľa
zákona, ktorý je stanovený počtom obyvateľov obce. Následne podľa schváleného navýšenia
je upravený o 40%. Plat starostu sa prejednáva minimálne 1x ročne, vždy po vyhlásení zmeny
mzdy v národnom hospodárstve.
P. Košút navrhol úpravu platu starostu na základnú čiastku podľa zákona. Poslanec Jendroľ
povedal, že on bol prítomný na zasadaní OZ, keď sa starostovi prideľovalo navýšenie a vtedy
sa to zdôvodňovalo tým, že nemáme prednostu, preto si za zvýšenú činnosť starosta navýšenie
zaslúži. P. Košút mu odpovedal, že sa prijali pracovníci aby sa zvýšený nápor chodu OcÚ dal
zvládnuť. Poslanec Revaj sa spýtal starostu, kto má na úrade na starosti upratovanie, pretože
sa osobne stretol s tým, že mu bolo navrhnuté upratovanie sály po plese, ak si nechcú
upratovať sami, za 20,- Eur. Takýmto spôsobom sa dohadzuje niekomu čierna robota.
Starosta mu odpovedal, že upratuje väčšinou osoba, ktorá je prijatá z úradu práce, ale teraz sú
to aj aktivačné pracovníčky. Revaj hovoril, že aj tí aktivační sú kapitola sama o sebe, nechce
sa im a nemá ich ani kto prizrieť, aby svoju robotu urobili dobre. A pritom sálu môžu upratať
aj chlapi, nemusia to byť ženy. Navrhuje upratovanie sály prijať do VZN ako oficiálny príjem
a radšej prijať napr. p. Gáborovú na skrátený úväzok. Košút vyhlásil, že sú obce, ktoré majú
menej zamestnancov a zvládajú aj takéto činnosti.
Starosta si vyžiadal od p. Košúta zdôvodnenie zníženia platu, aby mu povedal konkrétne
odôvodnenie svojho návrhu. Košút mu najskôr odpovedal, že má na to právo a potom
odôvodnil, že sa v obci za jeho starostovania neurobilo nič ohľadom zelene a ani potok sa
vôbec neupravoval, nič sa na ňom nezmenilo. Treba ísť po okolitých dedinách, v každej sa
niečo deje, len tu nie. K zníženiu platu o variabilnú zložku sa z poslancov ďalej nikto
nevyjadril. Starosta označil tento postoj ako neodôvodnený, stačí sa pozrieť na zrealizované
projekty a aktivity v obci.
Prebehlo hlasovanie.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Viliam Bahleda, Ľubomír Košút, t.j. 4
z prítomných 7 poslancov OZ. ZDRŽALSA: Peter Štepunek, t.j.: 1, PROTI: Ing. Peter
Jendroľ, Pavol Červeň, t.j.: 2.
Návrh na zníženie platu starostu o variabilnú zložku 40% na základný plat podľa zákona bol
schválený.

K bodu 11. Návrh na uznesenia (predkladá predseda návrhovej komisie)
Člen návrhovej komisie Karol Revaj prečítal návrh na uznesenie. Keďže za každý bod sa
hlasovalo jednotlivo, hlasovanie za celok nie je potrebné.
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 12. Diskusia
-

poslanci sa pýtali, čo s verejným osvetlením, ktoré bolo sľúbené Pod Grapou. Starosta
odpovedal, že bude tento rok.
p. Gonšenica žiadal, či by bolo možné dať ku kolibe kontajner na papier. Starosta mu
hovoril, že sa presunie.
Starosta dal poslancom informáciu, že budúci rok bude 450 výročie založenia obce
a bolo by dobré pripraviť k tomuto výročiu napr. knihu o obci. Poslanec Jendroľ
doplnil, že v občianskom združení Orlovňa sa táto téma rozoberala, zložila by sa na
obci komisia, ktorá by sa skladala z odborníkov, občanov a pamätníkov obce. Ľudia
z obce zbierajú rôzne veci, poznatky, informácie, ktoré by sa zišli. Následne by sa
urobila nejaká koncepcia knihy.

OZ ukladá Komisii pre kultúru, šport a vzdelávanie kreovať Odbornú komisiu pre vydanie
knihy o obci z príležitosti 450. výročia založenia obce.

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:

Ing. Peter Jendroľ
Viliam Bahleda

Zapísala: Mgr. Monika Huráková

