Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce K l i n,
konaného dňa 13. septembra 2013.

Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Neprítomní:

Pavol Červeň
Ján Lajda
Zdenka Bošanová

Ďalší prítomní:

Mgr. Marta Basárová, hlavný kontrolór obce
Mária Krivániková a Mária Svetláková, zamestnankyne obce

Verejnosť:

--

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: Pavol Červeň, Ján Lajda, Zdenka Bošanová
Neospravedlnení: 0
Starosta konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 5 z 9 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina a OZ je spôsobilé sa právoplatne uznášať.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a určenie zapisovateľa
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a poverenie
písaním zápisnice nasledovne:
Návrhová komisia: Ing. Katarína Košútová a Karol Revaj
Overovatelia zápisnice: Jozef Sroka a Dušan Gonšenica
Zapisovateľka: Mária Svetláková, pracovníčka obce

Za schválenie členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku zápisnice
OZ hlasovali: ZA - Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Členovia návrhovej komisie, overovatelia a zapisovateľka zápisnice OZ boli schválení.
K bodu 3. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Klin
Starosta predložil poslancom návrh programu na rokovanie nasledovne:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Klin
4. Konsolidácia verejných financií – upravený rozpočet obce vrátane ZŠ, aktualizácia
k 31.08.2013, memorandum o spolupráci ZMOS a vládou SR (predkladá starosta obce a p.
Krivániková)
5.

Zmeny a doplnky č. 2 k UPN obce Klin – prejednanie rozpracovanosti návrhu
(predkladá starosta obce)

Rekonštrukcia miestnych komunikácií – prejednanie návrhu (predkladá starosta obce)
7. Žiadosti o stavebné povolenia. (predkladá starosta obce)
8. Návrhy kúpnych zmlúv, vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod MK (predkladá starosta
6.

obce)

9. Rôzne: a/ informácie starostu obce, pošta
10. Diskusia – interpelácia
11. Záver
a prítomných poslancov vyzval, aby predniesli svoje návrhy, resp. pripomienky
k predloženému programu. Žiaden poslanec nepredložil návrh na doplnenie, resp. zmenu
programu rokovania.
Starosta dal hlasovať za uvedený návrh programu. ZA program hlasovali - Karol Revaj,
Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút – t.j. 5 z prítomných 5
poslancov, ZDRŽAL SA - 0, PROTI - 0. Program rokovania bol schválený.
K bodu 4. Konsolidácia verejných financií – upravený rozpočet obce vrátane ZŠ,
aktualizácia k 31.08.2013, memorandum o spolupráci ZMOS a vládou SR.
Na začiatku p. Mária Krivániková, účtovníčka obce predniesla informáciu o povinnosti
obecného zastupiteľstva schváliť Audit konsolidovanej účtovnej závierky so ZŠ s MŠ za rok
2012 a následne prítomným poslancom prečítala správu nezávislého audítora Ing. Igora
Šramku, EKOAUDITOR, s.r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava, ktorej záverom bolo na
základe overenia skutočnosť, že účtovná závierka predkladá pravdivý a verný obraz
o konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2012 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č.
431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Počas rozpravy, t.j. o 18.10 hod sa dostavila Ing.
Katarína Košútová – poslankyňa OZ, ktorá sa ospravedlnila za oneskorenie.
Následne prebehlo hlasovanie za schválenie uvedeného dokumentu. Hlasovenie: ZA
hlasovali - Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Ing. Katarína Košútová, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.

V rámci tohto bodu zároveň starosta predniesol informáciu, že v zmysle záväzku Slovenskej
republiky voči Európskej únii musí štát dostať deficit hospodárenia pod 3% HDP, z čoho
vyplýva tlak aj na jednotlivé obce a mestá, ktoré sú zaviazané dodržať podpísané
Memorandum o spolupráci medzi ZMOS a vládou SR. V zmysle memoranda sú povinné
ponížiť rozpočet a teda aj samotné čerpanie v kapitole bežné výdavky oproti schválenému
rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka a to k 30.06.2012. Úspora sa má premietnuť na
mzdách a odvodoch (položky 610 a 620) o 5% a tovaroch a službách (položka 630) o 10%.
Ďalej uviedol, že už samotný príjem obcí z podielových daní FO je oproti predchádzajúcim
rokom nižší. Do roku 2009 obce dostávali 70,3 % z celkového príjmu podielových daní a od
roku 2010 je tento podiel znížený na 65,4%. Následne p. Krivániková prečítala prítomným
poslancom číselné informácie o príjmoch a výdavkoch obce v podrobnejšom členení na bežné
a kapitálové výdavky a zároveň aj informáciu o celkovom prebytku obce k 31.08.2013. Na
základe čerpania financií samotná obec finančné prostriedky oproti predchádzajúcemu roku
šetrí, avšak čerpanie spolu so ZŠ s MŠ je vyššie, čo je aj dôsledkom schválenia navýšenia
platov učiteľov v roku 2013 o 5%, ktoré prirodzene navýšili čerpanie mzdových výdavkov
oproti roku 2012. V konečnom dôsledku dochádza teda k záväzku samotnej obce viac šetriť.
Na základe príjmov a celkového čerpania výdavkov má obec k 31.08.2013 prebytok
hospodárenia vo výške 90.152,00 Eur. Všetky podklady týkajúce sa výsledku hospodárenia
tvoria prílohu tejto zápisnice. Uvedené informácie týkajúce sa povinnosti obce šetriť v rámci
Memoranda vzali poslanci na vedomie.
ZA hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan
Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Následne účtovníčka obce p. Krivániková predniesla Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2013
vrátane Monitorovacej správy, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Na základe hospodárenia
obce zostalo k sledovanému obdobiu na základnom bežnom účte 97.859,80 Eur a
na rezervnom fonde je 95.738,39 Eur. Nakoľko boli predložené informácie poskytnuté
a vysvetlené podrobne, nikto z prítomných nepoložil doplňujúce otázky.
Rozbor hospodárenia a Monitorovaciu správu za 1. polrok 2013 vzali poslanci na vedomie.
Hlasovanie: ZA hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína
Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA
– 0, PROTI – 0.
V rámci tohto bodu rokovania p. Krivániková ešte predniesla prítomným poslancom žiadosť
o úpravu rozpočtu na rok 2013:
1. Návrh zmeny rozpočtu v zmysle prijatých dotácií pre obec a Základnú školu
s Materskou školou Klin - rozpočtové opatrenie č. 3/2013, ktoré tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Úpravu rozpočtu v zmysle prijatých dotácií vzali poslanci na vedomie. Hlasovanie: ZA
hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan
Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA–0, PROTI– 0.
2. Návrh zmeny rozpočtu v zmysle upravenej prognózy a v zmysle potrieb obce:
a) rozpočtové opatrenie č. 4/2013, ktoré je prílohou tejto zápisnice:
- v časti PRÍJMY
+ 65.629,00 Eur

Ako uviedla, na základe zverejnenej prognózy Ministerstva financií na rok 2013 bol
schválený rozpočet príjmov v nižšej výške – t.j. 497.555,00 Eur. Podľa upravenej
prognózy navrhuje upraviť rozpočet na sumu 563.184,00 Eur.
- V časti KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY nasledovne:
Rekonštrukcia kotolne
+ 10.110,00 Eur
Projektová dokumentácia kotolne (Ing. Šmál)
+
766,00 Eur
stavebný dozor
+ 1.000,00 Eur
Rozvody kúrenia
+ 1.800,00 Eur
Projekt „Povodňová ochrana obce Klin“ (nebol schválený) - 45.000,00 Eur
b) rozpočtové opatrenie č. 5/2013 o úpravu rozpočtu
- v časti bežné príjmy vo výške 1.793,00 Eur, bežné výdavky vo výške 27.455,00
Eur, kapitálové výdavky vo výške 16.412,00 Eur. Návrh rozpočtového opatrenia č.
5/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Úpravu rozpočtu v zmysle návrhu rozpočtového opatrenia č. 4/2013 a 5/2013, tak ako boli
predložené poslanci schválili. Hlasovanie: ZA hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít
Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6
z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
V rámci schvaľovania úpravy rozpočtu predniesol starosta obce Štefan Peňák prítomným
poslancom Žiadosť TJ TATRAN Klin o navýšenie dotácie v roku 2013 o sumu 3.200,00 Eur.
Ako uvádza p. Michal Kosmeľ, predseda TJ TATRAN Klin, na základe ročného zúčtovania
za rok 2012 a 1. polrok 2013 zaznamenali v klube stratu, ktorá činí 2.095,00 Eur, a táto sa
v jesennej časti navýši o ďalších 1.100,00 Eur. Z toho dôvodu žiadajú OZ o navýšenie dotácie
o túto stratu, a v prípade neschválenia finančných prostriedkov žiadajú OZ o návrh riešenia,
akým spôsobom má klub v budúcnosti fungovať. P. Sroka uviedol, že je potrebné hľadať
rezervy v doprave, ktorá tvorí gro a v rámci fungovania klubu tvorí najvyššie výdavky.
Poslanec Revaj sa informoval, koľko bolo klubu schválených finančných prostriedkov
v rámci mimoškolských aktivít, ktoré sú klubu schválené ešte mimo dotácie. P. účtovníčka
informovala, že je to suma 2.758,02 Eur. Keďže obec je zaviazaná memorandom šetriť
a navyšovanie finančných prostriedkov na dotácie by mohlo viesť k nedodržaniu záväzkov
obce, poslanci OZ na záver uložili starostovi obce v spolupráci s komisiou pre šport a kultúru
prehodnotiť rozpočet a oprávnenosť čerpania finančných prostriedkov klubu TJ TATRAN
Klin.
ZA hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan
Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
K bodu 5. Zmeny a doplnky č. 2 k UPN obce Klin – prejednanie rozpracovanosti
návrhu. (predkladá starosta obce a p. Krivániková)
Starosta obce Štefan Peňák prítomných poslancov informoval o upravených podkladoch
týkajúcich sa zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Klin, zaslaných firmou ARCH.EKO Banská
Bystrica, ktoré je potrebné prerokovať a schváliť obecným zastupiteľstvom. Obsahujú jednak
grafickú časť poukazujúcu na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia vrátane
dopravy, ale aj textovú časť, ktorá bližšie špecifikuje, porovnáva a zhodnocuje výmer
rozvojových lokalít na bývanie v zmysle schváleného Doplnku č. 1 ÚPN a rozpracovaných

zmien a doplnkoch č. 2, ale aj bližšie usmerňuje a odporúča obci ako sa rozhodovať a
postupovať pri schvaľovaní tohto dokumentu. Rozpracovaná verzia ZaD ÚPN č. 2 oproti
schválenému Doplnku č. 1 obsahuje navyše niektoré lokality, pričom sa podstatne zvýšila aj
navrhovaná rozloha plôch na bývanie celkovo cca o 50,38ha oproti schválenému Doplnku č.1.
Starosta poslancov informoval, že síce výstavba v obci má od roku 1980 stúpajúcu tendenciu,
aj napriek tomu však navrhovaný nárast záberu pôdy podľa firmy ARCH.EKO vysoko
prevyšuje potreby obce. Už len vzhľadom na skutočnosť, že ani dnes nie sú naplnené
odsúhlasené lokality a je teda ešte dostatočná územná rezerva pre rozvoj bývania aj na ďalšie
plánovacie obdobie obce. Preto je potrebné dobre zvážiť a posúdiť navrhovaný rozsah plôch
na rozvoj bývania, napríklad aj z dôvodu vzniku problémov týkajúcich sa vyjadrení
jednotlivých inštitúcií napr.: (hydromeliorácie, vyjadrenie hygieny k ochrannému pásmu
DAKNA, ochrana prírody, ochranné pásmo lesa, pozemkový úrad, vyňatie z PPF,....).
Zároveň je potrebné zvážiť aj možnosť vylúčenia už záväzne schválených lokalít, prípadne
ich presun do výhľadu. Poslanec Ľubomír Košút navrhol, aby sa napríklad vopred zvolali
všetci vlastníci v jednej plánovanej lokalite za účelom zistenia, či sú ochotní predať pozemky
pod MK, a teda bola určitá istota, že je reálny predpoklad plánovať výstavbu v tejto časti.
Starosta zároveň poukázal aj na potrebu zváženia individuálnej výstavby – napríklad
v lokalite Ťaskovka. Aj na základe odporúčaní ARCH.EKO by bolo vhodné zvolať všetkých
vlastníkov pozemkov v jednotlivých lokalitách, zistiť a spísať ich návrhy, vyjadrenia
k jednotlivým lokalitám a ešte pred samotným schválením ich prekonzultovať s príslušnými
inštitúciami, napríklad s obvodným pozemkovým úradom, aby sa nestalo, že nám to nakoniec
zastavia a vyjadria sa v negatívne. Okrem iného je potrebné zabezpečiť informovanosť
občanov aj na obecnej tabuli, v obecných novinách a pod.
Starosta zároveň poslancov ešte upozornil, že treba rozlišovať aj obslužné cesty, ktoré majú
užšiu šírku a iba nadväzujú na štátnu cestu III. 52104. Napríklad starú Kliňanskú cestu pred
farmou DAKNA navrhuje zadať ako miestnu obslužnú cestu. A v lokalite Ťaskovka by sa
cesta odklonila a išla by tak ako kedysi, nielen kvôli vlastníctvu SPF, ale aj kopírovaniu
terénu či vode. Poslanec Košút Ľubomír uviedol, že už dnes táto cesta takto ide a že
v nadväznosti na to pripomína, že je potrebné vysypať cestu pri vleku a lyžiarskej chate.
K rozpracovanej verzii ešte starosta predniesol následné pripomienky k rozpracovanej verzii,
v ktorej sa pozabudlo tieto lokality:
1. parcely E-KN č. 2176 a 2175
2. v lokalite GRÚŇ, kde je potrebné doplniť v smere do obce k intravilánu a zarovnať,
3. lokalita DO CHOTÁRA – Prísažná ulica – doplniť po Bolibrucha Martina.
Následne starosta vyzval poslancov k hlasovaniu. Prítomní poslanci zobrali na vedomie návrh
rozpracovanosti Doplnku č. 2 k ÚPN obce Klin s tým, že doporučujú dopracovať navrhnuté
pripomienky za účelom jeho predloženia zainteresovaným inštitúciám.
ZA hlasovali - Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Ing. Katarína Košútová, Dušan Gonšenica,
Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.

K bodu 6. Rekonštrukcia miestnych komunikácií – prejednanie návrhu. (predkladá
starosta obce)

Starosta obce poslancov informoval o strategickom pláne rekonštrukcie miestnych
komunikácií v obci Klin na rok 2014. Predložil návrh realizácie rekonštrukcie všetkých
potrebných MK s približnou šírkou a dĺžkou týchto ciest, ako aj informáciu o potrebných
finančných nákladoch na realizáciu ich rekonštrukcie. V návrhu je ich 12, a to konkrétne:
Gromadova, od D. Laššáka po Romaňáka R., Olexíkova, Prísažná, Grúňová, Adamčíková,
Kunová, Od otočky autobusu po lokalitu Pod Grapou, Kohútová, Kobyliaková, Gurova a pri
Klinovskom Antonovi. Samozrejme, keďže ich rozloha je cca 12.000 m2, čo je dosť aj
z pohľadu vynaloženia potrebných finančných nákladov na ich realizáciu, ktoré sú cca 40,00
eur na 1 m2, čo celkovo činí približne sumu 500.000 Eur, je preto nereálne z pohľadu
finančných možností realizovať všetko. Preto je potrebné prehodnotiť prioritné MK, kde je už
realizovaná výstavba a k existujúcim rodinným domom sú realizované aj prípojky vody
a kanalizácie. K možnostiam financovania starosta uviedol, že na rezervnom fonde obce je asi
95 tis. Eur, prípadne bude potrebné zvážiť aj prijatie nejakého úveru. Poslanec Sroka Jozef
upozornil, že najdôležitejšie sú finančné možnosti obce. Poslanec Revaj Karol ešte starostu
upozornil, že je potrebné počítať aj s rekonštrukciou MK pri Skyčákovi po novú zástavbu
a MK pri Základnej škole. Starosta preto navrhol, aby sa prioritne realizovali tieto MK –
Gromadova, Kohútová, od D. Laššáka po R. Romaňáka, Adamčíková ulica, Gurová a MK od
Otočky autobusu po Kohútovú. Zároveň je potrebné zvážiť šírku jednotlivých ciest – ktoré
navrhuje maximálne 5m. V prípade čerpania úveru, bude potrebné vykonať aj verejné
obstarávanie na získanie úveru. Poslanec Košút Ľubomír uviedol, že je potrebné počítať aj
s opravou mosta pri Kohútovej ulici. Poslankyňa Ing. Košútová Katarína zároveň uviedla, že
by bolo dobré v návrhu Doplnku č. 2 UPN prepojiť aj cestu okolo kostola a ponad cintorín po
Antona Romaňáka. Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu, kde schválili realizovanie
rekonštrukcie ciest podľa návrhu a stanovených podmienok v rámci finančných možností
obce. Zároveň komisii pre výstavbu a pôdohospodárstvo ukladajú pripraviť návrh
rekonštrukcie ciest ako aj výšku rozpočtu obce, ktorý je potrebný na ich financovanie. Okrem
toho poverujú starostu obce overiť podmienky prípadného čerpania úveru na výstavbu
a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
ZA hlasovali - Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan
Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
K bodu 7. Žiadosti o stavebné povolenia. (predkladá starosta obce)
1. Žiadosť Ing. Petra Paneka a manželky Márie Panekovej, obaja bytom Miklušicova 904/7
Námestovo o výstavbu rekreačnej chalupy v katastrálnom území obce Klin na parcele
č.1287/7 a 1287/8 poslanci prerokovali a keďže sa nachádza v územnom pláne obce
doporučili ju schváliť. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady. Uvedená žiadosť bola schválená.
ZA hlasovali - Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová,
Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0,
PROTI – 0.

2. Žiadosť Ľubomíra Kviateka a manželky Michaely Kviatekovej, obaja bytom Klin č. 191
o rekonštrukciu rodinného domu súpisné číslo 191 nachádzajúceho sa v katastrálnom
území obce Klin na parcele č. 509/2 poslanci prerokovali doporučili ju schváliť. Stavebné
povolenie bude vydané v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Uvedená žiadosť bola schválená. ZA
hlasovali - Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan
Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI –
0.
3. Žiadosť Juraja Trnčáka o vydanie stanoviska obce k výstavbe a umiestneniu domovej
ČOV na parcele č. 1318/37 a 1318/38, ktoré je potrebné k vydaniu stavebného povolenia
podľa § 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Keďže sa
v danej lokalite nenachádza kanalizačná sieť a v blízkej dobe sa ani budovať neplánuje
poslanci žiadosť prerokovali a následne schválili. ZA hlasovali - Karol Revaj, Ľudovít
Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6
z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
4. Žiadosť Ing. Petra Trnčáka o vydanie stanoviska obce k výstavbe a umiestneniu domovej
ČOV na parcele č. 1318/35 a 1318/36, ktoré je potrebné k vydaniu stavebného povolenia
podľa § 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Keďže sa
v danej lokalite nenachádza kanalizačná sieť a v blízkej dobe sa ani budovať neplánuje
poslanci žiadosť prerokovali a následne schválili. ZA hlasovali - Karol Revaj, Ľudovít
Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6
z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
5. Žiadosť Mgr. Daniely Chomátovej a manžela Bc. Lukáša Chomáta, obaja bytom
Orlovova 861/11 Námestovo o odkúpenie pozemku parcela č. 1291/2 o výmere 403 m2
(vlastník obec), ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Klin medzi parcelami E-KN
3734/1 a E-KN 3729/1, ktorých sú vlastníkmi, nebola poslancami schválená. Za hlasovali
– 0, ZDRŽAL SA – Karol Revaj, t.j. 1 z prítomných 6 poslancov, PROTI – Ľudovít
Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 5
z prítomných 6 poslancov.
Poslanci zároveň navrhli urobiť zámenu pozemkov v intraviláne obce v časti kde sú
vlastníkmi, ak to však bude v prospech obce. Za zámenu pozemkov hlasovali - Karol Revaj,
Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.

K bodu 8. Návrhy kúpnych zmlúv, vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod MK.
(predkladá starosta obce)

1. Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh kúpnej zmluvy o odkúpenie
pozemkov pod miestnu komunikáciu v lokalite Roveň (od Vladimíra Baleka ml. po
Karola Svetláka) medzi kupujúcou obcou Klin a predávajúcimi: Valéria Večerková, Klin
78, František Sojka, Klin 51, František Jendroľ Ing., Klin 175, Mária Jendroľová, Klin
175, Monika Svetláková, Klin 91, Marián Klinovský Ing., Klin 486, Pavol Večerek, Klin

356, Veronika Borová, Klin 92, Ľudovít Večerek, Klin 515, František Kovalík, Tvrdošín,
Medvedzie 160/42-13, Augustín Janeček, Námestovo, Červeného kríža 65/22, Ivan
Janeček, Trstená, Pod Stráňou 865/34, Dezider Janeček, Trstená, Pod Stráňou 855/24,
Daniela Bednáriková, Nová Dubnica, SNP 50/15, Štefan Červeň a manželka Viera
Červeňová, Klin 44, Igor Sopilko MUDr., Martin, J. Mudroňa 605/34, Tatiana Kolenová,
Námestovo, slnečná 165/22, Augustín Pjentek Ing., Bratislava – Staré Mesto, Baštova 12,
Róbert Pjentek, Klin 31, Daniela Illová Ing., Bratislava – Ružinov, Sedmokráskova
1846/8, Mária Pjentková, Klin 31, Ján Pjentek, Klin 31, Martin Beláni, Bobrovec 254,
Katarína Baleková, Klin 86 a predávajúcou obcou Klin a kupujúcimi Vladimír Balek
a manželka Danisa Baleková Mgr., obaja bytom Klin 110 o odkúpenie pozemkov pod
miestnu komunikáciu podľa GP č. 37048201-71/2013 vyhotoveným Geodetickou
kanceláriou, Ing. Jaroslav Genšor, Námestie A. Bernoláka 377, Námestovo,
ktorú predložil starosta obce. Predmetom odkúpenia sú nasledovné pozemky:
CKN č. 1318/52 – orná pôda o výmere 7 m2
CKN č. 1318/53 – orná pôda o výmere 23 m2
CKN č. 1318/54 – orná pôda o výmere 150 m2
CKN č. 1318/55 – orná pôda o výmere 89 m2
CKN č. 1318/56 – orná pôda o výmere 41m2
CKN č. 354/3 – orná pôda o výmere 34 m2 za cenu 1€/m2.
Keďže táto cesta je v územnom pláne obce Klin, pričom sa plánuje jej napojenie až po
Ing. Petra Trnčáka, je potrebné postupne pokračovať vo vysporiadaní pozemku pod MK,
preto návrh zmluvy poslanci schválili. Hlasovanie: Za hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít
Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6
z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
2. Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh kúpnej zmluvy o odkúpenie
pozemkov pod miestnu komunikáciu v lokalite Roveň (od Mariána Litváka po Máriu
Kovalíčkovú) medzi kupujúcou obcou Klin a predávajúcimi: Mária Ptačinová, Klin
179, Marián Litvák a manž. Janka Litváková, Klin č. 368, Bohumil Mišek, Klin č. 144,
Peter Barka, Námestovo, Slnečná 161/7, Anna Janolová, Námestovo, Ul. Hatalova
361/27, Magdaléna Lipjaková, Klin č. 198, Valéria Nešťáková, Klin č. 202, Mária
Toporová, Klin č. 142, Katarína Mokošáková, Zubrohlava, Ul. Nová bobrovská č. 82,
Karol Svetlák, Klin č. 91, Marián Kosmeľ, Klin č. 183, Michaela Klinovská, Klin č. 492,
Mária Kovalíčková, Klin č. 582, František Kovalíček, Klin č. 582 vypracovanej podľa
GP č. 41962249-198/07 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou - Ing. Jozef
Revaj, Námestie A. Bernoláka 375/1 a GP č. 44540361-35/2009 vyhotoveným firmou
Geodetik, s.r.o, Štefánikova 1063/94, Námestovo.
Predmetom odkúpenia sú nasledovné pozemky:
CKN č. 476/8 – orná pôda o výmere 33 m2
CKN č. 476/9 – orná pôda o výmere 2 m2
CKN č. 477/10 – zastavané plochy a nádvoria 8 m2
CKN č. 477/11 – orná pôda o výmere 11 m2
CKN č. 1317/76 – orná pôda o výmere 29 m2
CKN č. 1317/69 – orná pôda o výmere 46 m2
CKN č. 1317/68 – orná pôda o výmere 49 m2

CKN č. 1317/70 – orná pôda o výmere 123 m2
CKN č. 1317/74 – orná pôda o výmere 90 m2
CKN č. 1317/71 – orná pôda o výmere 64 m2
CKN č. 1202/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 za cenu 1€/m2.
Keďže časť pozemkov pod MK je už vykúpená, je potrebné pokračovať v ich
vysporiadaní, aby sa mohli prepojiť s ďalšími MK. Návrh zmluvy poslanci schválili.
Hlasovanie: Za hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína
Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
3. Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh kúpnej zmluvy o odkúpenie
pozemkov pod miestnu komunikáciu – od Františka Blaškoviča po Rapšíka medzi
kupujúcou obcou Klin a predávajúcimi: Jozef Bahleda, Klin 3, Mária Mišeková, Klin 11,
Mária Volfová, Klin 60, František Lušťoň, Štefanov nad Oravou 238, Vladimír
Porvich, Námestovo, Orlavá 860/9, Rudolf Šatan, Klin 7, Iveta Belkotiaková, Klin 527
a Lucia Hvoľková, Klin 3 vypracovanej podľa GP č. 37048201-179/2009 vyhotoveným
Geodetickou kanceláriou, Ing. Jaroslav Genšor, Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo.
Predmetom odkúpenia sú nasledovné pozemky:
CKN č. 1196/13 – zast. plochy a nádvoria o výmere 18 m2
CKN č. 1196/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 58 m2
CKN č. 1196/4 – zast. plochy a nádvoria o výmere 60 m2
CKN č. 1196/6 – zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m2
CKN č. 1196/5 – zast. plochy a nádvoria o výmere 28 m2
CKN č. 1196/8 – zast. plochy a nádvoria o výmere 35 m2
CKN č. 1196/9 – zast. plochy a nádvoria o výmere 35 m2
CKN č. 1196/11 – zast. plochy a nádvoria o výmere 31 m2 za cenu 1€/m2.
Keďže geometrický plán je už vypracovaný, ale p. Jozef Bahleda ako jeden z vlastníkov
pozemku nechce túto KZ podpísať s tým, že ju podpíše až po vysporiadaní pozemku pod
MK v časti od Tomáša Fenika po Miloša Bahledu, starosta navrhol poslancom schváliť
zapísanie KZ aspoň v takom rozsahu v akom je už odkúpená. Poslanci návrh kúpnej
zmluvy a vysporiadanie vlastníckych vzťahov schválili. Hlasovanie: Za hlasovali – Karol
Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan Gonšenica,
Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
4. Starosta obce predložil poslancom informáciu o návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy medzi predávajúcou obcou Klin a kupujúcim: Stredoslovenská energetika –
Distribúcia a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 927/8 týkajúcej sa odkúpenia pozemku
CKN č. 1233/16 o predpokladanej rozlohe 20 m2 na výstavbu trafostanice, ktorá sa
vzťahuje k stavebnej akcie: „Klin – Nad Krížom: zahustenie TS“. Uviedol, že na stavby je
už vydané aj stavebné povolenie a keďže SSE má už schválené aj finančné prostriedky na
výstavbu trafostanice, predpokladaný začiatok výstavby je od októbra. Zároveň
informoval, že k uzatvoreniu riadnej kúpnej zmluvy vyzve písomne budúci kupujúci
predávajúceho bezprostredne po realizácii stavby.
Poslanci informáciu o návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zobrali na vedomie.
Hlasovanie: Za hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína

Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
K bodu 9. Rôzne: a/ informácie starostu obce, pošta.
1. Starosta poslancom predniesol žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie
havarijného stavu podlahy v telocvični ZŠ s MŠ Klin v sume 30.000,00 Eur, ktorá musí
byť prostredníctvom obce zaslaná na Obvodný úrad v Žiline. Na základe plánovanej
kontroly BOZP podľa § 9 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. boli Ing. Albínom Pisarčíkom,
autorizovaným bezpečnostným technikom zistené značné nedostatky v pevnosti podlahy
telocvične, ktoré sú na mnohých miestach poškodené, roztrieštené, následkom čoho
vznikajú v podlahe veľké špáry a diery, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov počas
vyučovania telesnej výchovy. Aby sa predišlo zbytočnému ohrozeniu zdravia, je preto
potrebné vykonať okamžitú rekonštrukciu a opravu podlahy. Na základe osobnej
prehliadky telocvične bol Ing. Vladislavom Morozom spracovaný posudok, ktorého
záverom je skutočnosť, že drevená podlaha v telocvični je výrazne poškodená a je
v nevyhovujúcom stave.
Poslanci podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijného
stavu podlahy v telocvični ZŠ s MŠ schválili. Hlasovanie: Za hlasovali – Karol Revaj,
Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
2. Starosta poslancov informoval, že obci bola doručená aj žiadosť občanov - p. Stanislava
Svetlošáka, Ľubomíra Krivánika, Antona Krivánika Alojza Jendroľa a Františka Stahoňa
o riešenie príjazdovej cesty od rodiny Antona Laššáka po Antona Krivánika, ktorú chcú
jej vlastníci používať ako prístup k ich pozemkom. Poslanec Jozef Sroka uviedol, že tento
problém pretrváva už dlhšiu dobu a v prvom rade je potrebné riešiť túto otázku s p.
Gabrielou Laššákovou a jej manželom, ktorí sú vlastníkmi prvého pozemku a preto práve
od ich súhlasu závisí riešenie tejto príjazdovej cesty, keďže ostatní vlastníci pozemkov,
ktorými viedla kedysi táto cesta ju chcú aj naďalej používať ako príjazdovú cestu. Preto
poslanci ukladajú komisii pre výstavbu a pôdohospodárstvo prejednať s vlastníkmi
uvedených pozemkov riešenie príjazdovej cesty od A. Laššáka po A. Krivánika.
Hlasovanie: Za hlasovali – Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová,
Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 5 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – Karol
Revaj, PROTI – 0.
3. Starosta obce poslancom predniesol žiadosť firmy DSiDATA, s.r.o. Námestovo o vydanie
povolenia na opílenie stromov pri kostole v areáli cintorína, ktoré bránia pri šírení signálu
pre poskytovanie bezdrôtového internetu. Firma žiada iba čiastočné opílenie jaseňov,
ktoré označila aj na priloženej fotografii. Starosta poslancom navrhol uvedenú žiadosť
schváliť s tým, že bude vykonaný odborný posudok a tieto práce si firma zabezpečí na
vlastné náklady. Poslanci Karol Revaj a Ľubomír Košút zároveň navrhli posúdiť a vypíliť
zo 2-3 stromy na cintoríne, ktoré sa nachádzajú medzi existujúcimi hrobami a spôsobujú
iba problémy s opadovaním listov, či ohrozovaním hrobov v ich blízkosti. Poslanci
následne žiadosť o opílenie stromov pri kostole schválili s tým, že bude vykonaný

odborný posudok a opílenie bude zabezpečené na náklady žiadateľa t.j. DSiDATA.
Hlasovanie: Za hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína
Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
4. Starosta predniesol žiadosť primára Interného oddelenia v Dolnom Kubíne - MUDr. Petra
Letavaya o poskytnutie finančnej výpomoci na zakúpenie novej transezofageálnej sondy,
slúžiacej na presnejšie vyšetrenia srdcovo-cievnych ochorení cez pažerák. Dostupnosť
tohto prístroja v dolnokubínskej nemocnici by pomohla spresniť diagnostiku príčin vzniku
cievnych mozgových príhod spôsobených krvnou zrazeninou v srdci, ktorú je možné
zistiť len touto sondou, zároveň by bolo ľahšie zvoliť najvhodnejšiu liečbu ako aj
minimalizovať riziko opakovania cievnej mozgovej príhody. Starosta poslancov
informoval, že aj združenie ZMOBO, ktorého sme členmi schválilo na nákup tejto
zdravotníckej techniky príspevok 1.000,00 Eur, avšak táto technika nie je lacná záležitosť,
takže primár interného oddelenia oslovuje aj samotné obce a mestá, aby v prípade
možnosti poskytli pomoc formou príspevku. Poslankyňa Ing. Katarína Košútová mala
otázku na účtovníčku obce p. Krivánikovú, či môže vôbec obec poskytnúť príspevok zo
svojho rozpočtu na takýto účet. Tá uviedla, že keďže obec nie je viazaná úverom, nevidí
dôvod, prečo by obec nemohla poskytnúť takýto príspevok. Poslanci následne spoločne
predniesli návrh na poskytnutie príspevku vo výške 300,00 Eur a pristúpili k hlasovaniu.
Poslanci príspevok vo výške 300,00 Eur na zakúpenie sondy k echokardiografickému
prístroju pre interné oddelenie dolno-kubínskej nemocnice schválili. Hlasovanie: Za
hlasovali – Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan Gonšenica,
Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
5. Taktiež bola predložená žiadosť p. Štefánie Jančovej o ukončenie nájmu nebytových
priestorov v budove bývalej MŠ s. č. 224 slúžiacich ako predajňa textilu k dátumu
01.10.2013. Poslanci žiadosť o ukončenie nájmu nebytových priestorov p. Jančovej vzali
na vedomie. Za hlasovali – Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová,
Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0,
PROTI – 0.
6. Starosta poslancov informoval o pláne obce odoslať na Environmentálny fond žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 v termíne do 31.10.2013 za účelom
rozšírenia vodovodnej a kanalizačnej siete na projekty: „KLIN – kanalizácia Pod
Grapou“, „KLIN – rozšírenie vodovou ul. Kúnova a Pod Grapou“, KLIN, GRÚŇ –
rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete“.
Poslanci podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty zo životného prostredia za
účelom rozšírenia vodovodnej a kanalizačnej siete v uvedených lokalitách schválili.
Hlasovanie: Za hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína
Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL
SA – 0, PROTI – 0.
7. Starosta poslancom predniesol informáciu o nutnosti vypracovania a aktualizácie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klin na roky 2014 – 2020. Tento

dokument je veľmi dôležitý, pretože bez schváleného PHSR nemožno predložiť žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskej únie v nasledujúcom
programovom období 2014 – 2020. Z toho dôvodu je v prvom rade potrebné začať
realizovať verejné obstarávanie a vypracovať výzvu na predloženie ponuky zameranú na
„Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klin na obdobie
rokov 2014 – 2020“ a následne vypracovať tento dokument.
Poslanci „Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klin na
obdobie rokov 2014 – 2020“ schválili. Hlasovanie: Za hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít
Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6
z prítomných 6 poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
8. Z dôvodu realizácie projektu BTIS – Babiahorský turistický informačný systém starosta
predložil poslancom dohodu o dočasnom navýšení členského príspevku člena združenia
BABIA HORA vo výške 4.800,00 Eur. Príspevok bude nezmenenej výške vrátený do 10
kalendárnych dní po zúčtovaní a uhradení poslednej platvy riadiacim orgánom v rámci
ralizácie uvedeného projektu. ZA hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef
Sroka, Ing. Katarína Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6
poslancov. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
9. Keďže rokom 2014 začína nové programovacie obdobie 2014 – 2020, starosta obce
poslancov informoval že bude možné predkladať nové žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z európskej únie. Prognózy sú pozitívne a očakáva sa, že by Slovensko mohlo
získať z európskych zdrojov približne 15,808 mld. Eur v celkovo deviatich programoch.
Hlavné programy sú – Integrovaná infraštruktúra, vrátane dopravnej, Výskum a inovácie,
Program rozvoja vidieka, Ľudské zdroje, Integrovaný Regionálny operačný program,
Kvalitné životné prostredie a medzi doplnkové programy patria – Efektívna verejná
správa, Rybné hospodárstvo a program Technická pomoc. Poslanci informáciu starostu
o novom programovom období z eurofondov na plánovacie obdobie 2014 - 2020
a možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky prostredníctvom predkladania žiadosti
o NFP z EÚ vzali na vedomie.
10. Starosta prítomných poslancov zároveň informoval, že:
- v rámci reformácie ESO budú od 01.10.2013 zriadené nové okresné úrady, ktoré
nahradia pôvodné Obvodné úrady. Sídlo Okresného úradu v Námestove a jeho
odborov, ktorého prednostom je PhDr. Miroslav Šimulčík bude na ul. Miestneho
priemyslu 571, okrem odboru starostlivosti o životné prostredie, Pozemkového
a lesného odboru a Katastrálneho odboru. Zároveň od 01.01.2014 by mali byť
zriadené aj tzv. kontaktné miesta, na ktorých by občania vybavili všetky úradné
záležitosti.
- približne do 15.10.2013 by mal byť dokončený projekt náučného chodníka.
- v rámci realizácie projektu „Babiahorsky informačný systém“ budú na označených
miestach inštalované informačné kiosky.
- v najbližšej dobe by mala prebehnúť rekonštrukcia vodojemu nad kostolom. Tieto
práce budú realizované a financované Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Dolný Kubín v celkovej sume približne 26 tis. Eur.

-

V období letných prázdnin bol v priestoroch základnej školy zrealizovaný projekt
„Rekonštrukcia havarijného stavu v triedach“ v celkovej sume 30.301,15 Eur.
Poslanci tieto informácie starostu obce o zriadení a obsadení Okresného úradu
v Námestove, o dokončení projektu náučného chodníka, o vybudovaných kioskoch,
rekonštrukcii vodojemu nad kostolom a realizácii „Rekonštrukcie havarijného stavu
v triedach“ v priestoroch ZŠ vzali na vedomie.
11. Starosta poslancov predniesol žiadosť o zakúpenie nového motorového vozidla pre
Materskú škôlku a školskú jedáleň. Keďže o potrebe zakúpiť nové motorové vozidlo obec
vie, v máji 2013 zaslala žiadosť na Ministerstvo vnútra o bezplatný prevod staršieho
motorového vozidla. Odpoveď na žiadosť však do dnešného dňa ešte neprišla. Zároveň
uviedol, že p. Roman Romaňák ponúka obci na predaj osobné motorové vozidlo značky
Renault KANGOO za cenu 1.000,00 Eur. Poslanec Karol Revaj navrhol pozrieť ponuku
motorových vozidiel aj na internete a zistiť v akých cenách sa približne pohybujú. Ponuka
áut je dnes široká a je dobré si urobiť aj prieskum, aby sa nekúpilo zbytočne auto drahé,
alebo staré. Starosta uviedol, že platná STK končí 15.10.2013 a či by nebolo dobré ešte
počkať na odpoveď z ministerstva. Ak sa auto do termínu platnosti STK nepodarí získať
bezplatne, pozrie sa ponuka na internete, alebo sa zváži zakúpenie vozidla od p.
Romaňáka. Preto by bolo dobre zvážiť a schváliť maximálnu cenu zakúpeného vozidla
a schváliť aj úpravu rozpočtu o túto sumu. Po vzájomnej rozprave sa poslanci dohodli na
maximálnej sume 1.500,00 eur. Následne pristúpili k hlasovaniu, kde schválili nákup
motorového vozidla na rozvoz stravy pre ZŠ s MŠ Klin v cene maximálne do 1.500,00
Eur. Hlasovanie: Za hlasovali – Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing.
Katarína Košútová, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov.
ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
K bodu 10. Diskusia – interpelácia.
Ľubomír Košút sa opýtal, či by nebolo možné doviezť trocha hrubšieho a na vrch aj
jemnejšieho štrku do Ťaskovky, pretože cesta je takmer neprejazdná. Už tam občania
poškodili 2 autá. Starosta odpovedal, že sa to bude riešiť.
Dušan Gonšenica predniesol žiadosť tlmočenú niektorými občanmi o opílenie stromov pri
kontajneroch umiestnených za kultúrnym domom. Starosta uviedol, že keď to bude potrebné,
tak sa to porieši.
Ing. Katarína Košútová sa opýtala, či by nebolo možné zabezpečiť box do kuchynky v KD na
cca 80 tanierov. Starosta odpovedal, že sa o tom neuvažovalo a takáto požiadavka nebola na
obec ešte podaná, avšak uviedol, že sa to môže dať ako návrh do rozpočtu obce na budúci rok.
Ľudovít Svetlošák taktiež v tejto súvislosti tlmočil požiadavku občanov o zväčšenie
priestorov kuchynky, ktoré sú dosť stiesnené. Starosta: priestorové možnosti to nedovoľujú.
Karol Revaj požiadal o umiestnenie dopravnej značky „Zákaz zastavenia“ pri p. Františkovi
Fenikovi, kde je niekedy problém prejsť cez cestu. Zároveň dať na križovatku pri základnej
škole značku „Hlavná cesta“, pretože môže ľahko dôjsť k dopravnej nehode, keďže niektorí
vodiči nerešpektujú pravidlá cestnej premávky a nedávajú prednosť.

K bodu 12. Z á v e r
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom a hosťom za účasť a rokovanie
OZ ukončil.

Štefan Peňák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Jozef Sroka
Dušan Gonšenica

Zapísala: Mária Svetláková

