Zápisnica zo 6. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klin,
konaného dňa 21. augusta 2015.
Prítomní:

Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ing. Peter Jendroľ,
Bošaňová Zdenka (priložená prezenčná listina)

Neprítomní:

-

Ďalší prítomní:

Ing. Katarína Košútová, Bc. Marcela Volfová – zamestnankyne obce,
Mgr. Alexandra Jaňáková – riaditeľka ZŠ s MŠ Klin

Verejnosť:

Jadrňáková Mária, Jadrňák Miro ml., Večerková Valéria

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: 5
Neospravedlnení: 0
Starosta konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 4 z 9 poslancov a OZ nie je spôsobilé
právoplatne uznášať.
Starosta predložil program zasadnutia OZ nasledovne:
Otvorenie zasadnutia
1. Schválenie programu zasadnutia OZ (predkladá starosta obce).
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice (predkladá starosta obce).
3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie (predkladá starosta obce)
4. Zloženie sľubu náhradníka - poslanca obecného zastupiteľstva a voľba do finančnej
komisie (predkladá starosta obce)
5. Poverenie na zástupcu starostu obce (predkladá starosta obce).
6. Informácia riaditeľky ZŠ s MŠ o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v šk.
roku 2015/2016 (predkladá riaditeľka ZŠ)
7. Dodatok č. 3 k VZN č.14/2013 (predkladá Mgr. Svetláková)
8. Prejednanie monitorovacej správy obce Klin k 30. 6.2015 (predkladá Mgr.Svetláková)
9. Rozpočtové opatrenia č.5 zo dňa 10.07.2015( predkladá Mgr. Svetláková)
10. Prejednanie audítorskej správy konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014
( predkladá Mgr. Svetláková)
11. Prejednanie návrhu projektov ( predkladá starosta obce )
a, Projekt nakladania s biologickými odpadmi v spolupráci so Združením Biela Orava
b, Projekt prevencie kriminality pre rok 2015- kamerový systém
12. Žiadosti občanov – žiadosti o výstavbu RD, odkúpenie pozemkov pod MK (predkladá
Ing. Košútová)
13. Informácie a rôzne (predkladá starosta obce )
14. Diskusia.
15. Uznesenie (predkladá predseda návrhovej komisie).
Záver zasadania obecného zastupiteľstva.

Starosta skonštatoval, že nakoľko OZ nie je spôsobilé právoplatne uznášať, bolo
prerokované:
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil:
-

zapisovateľa zápisnice Ing. Katarínu Košútovú v spolupráci s Bc. Marcelou Volfovou
overovateľov zápisnice p. Košút Ľubomír a Ing. Peter Jendroľ

K bodu 4. Zloženie sľubu náhradníka - poslanca obecného zastupiteľstva a voľba do
finančnej komisie
Starosta konštatoval, že na základe listu - naša značka 391/2015 zo dňa 29. júla 2015 sa
poslanec Pavol Červeň vzdal mandátu ku 1.8.2015.
Podľa §192 zákona č. 180/2014 ods.1) ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva,
nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom
obvode, v ktorom zanikol mandát.
Z výsledkov komunálnych volieb konaných 15.11.2015 do Obecného zastupiteľstva v Kline
uvedených v zápisnici miestnej volebnej komisie vyplýva, že najväčší počet platných hlasov
ako prvý náhradník získala na 10. mieste Zdenka Bošanová, bytom Klin č. 412 za stranu
SMER-SD, s počtom platných hlasov 326.
Na základe uvedenej skutočnosti a listu starostu obce, naša značka 394/2015, zo dňa 4.8.2015
p. Zdenka Bošanová písomne potvrdila e-mailom dňa 10.8.2015, že prijíma mandát poslanca
obecného zastupiteľstva. V zmysle toho následne p. Zdenka Bošanová zložila sľub do rúk
starostu obce, keď text sľubu potvrdila vlastnoručným podpisom.
Starosta informoval o ďalších skutočnostiach, ktoré vyplynuli z d”vodu vzdania sa mandátu
poslanca Pavla Červeňa.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Zánik členstva zástupcu z radov poslancov v Rade školy pri ZŠ s MŠ
2. Zánik členstva vo finančnej komisii
3. Zánik zastupovania výkonom funkcie “zástupcu starostu obce”
K bodu 11. Prejednanie návrhu projektov ( predkladá starosta obce )
Na OZ p. Pavol Tylka prezentoval “Projekt prevencie kriminality pre rok 2015- kamerový
systém”, kde informoval, že do 9.9.2015 je potrebné podať žiadosť.
Následne podal stručný opis tohto systému, predovšetkým nutnosť určiť kľúčové body pre
inštaláciu kamier. Oboznámil OZ na akom princípe by mal kamerový systém pracovať, že je
IP systém kvalitnejší ako analógový, o možnosti inštalovať stacionárne kamery s detekciou
pohybu. Ďalej o možnosti vlastného alebo vzdialeného monitoringu záznamov.
P. Tylka bol starostom vyzvaný aby vypracoval bližšiu špecifikáciu potrebných parametrov
pre porovnanie jednotlivých ponúk v súťaži.
Ďalej starosta vyzval p. Tylku vypracovať do 28.8.2015 rozpočet, grafický návrh a opis
projektu.

K bodu 13. Informácie a rôzne
P. starosta navrhol vypočuť prítomných hostí.
1. p. Jadrňák Mirosla ml. žiadal o vysvetlenie prečo jeho pozemok na parcele EKN 2671
nebol zahrnutý do územného plánu obce, keď už predom informoval o svojom zámere
stavať na tomto pozemku rodinný dom. A zároveň žiadal o prejednanie nového
územného plánu.Starosta informoval, že parcely v uvedenej lokalite boli vylúčené z
návrhu ZaD č. ÚPN obce Klin v rámci jeho prerokovania, v zmysle stanoviska k
návrhu Okresného úradu Žilina,odbor opravných prostriedkov, zo dňa 5.11.014 a v
zmysle opätovného rokovania, konaného dňa 17.12.2014 na OÚ Klin na ktorom sa s
OÚ Žilina upresnil rozsah záberov poľnohospodárskej pôdy. Na tento dohodnutý
rozsah záberov PP bol vydaný súhlas v zmysle !13, zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane
poľnohospodárskej pôdy v platnom znení. Podľa tohto zákona v k.ú. každej obce sú
chránené 3 najlepšie bonity pôdy. Preto boli tieto parcely v rámci prerokovania
vylúčené z návrhu.
2. p. Večerková Valéria predložila žiadosť o zákaz predaja alkoholických nápojov v
pohostinstvách a obchodoch v obci Klin svojmu manželovi Rudolfovi Večerkovi,
nakoľko tým zadlžuje svoju rodinu, po požití je agresívny k dcéram aj manželke,
pričom narúša aj psychiku svojich dcér.
K bodu 15. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Dušan Gonšenica prečítal návrh na uznesenie, ktoré prítomní
poslanci vzali na vedomie.

K bodu Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom a hosťom za účasť a rokovanie
OZ ukončil. Starosta s prítomnými poslancami a dohodol, že najbližšie zasadanie OZ bude
26.8.2015.

Štefan Peňák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ľubomír Košút
Ing. Peter Jendroľ

Zapísala: Bc. Marcela Volfová

