Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce K l i n,
konaného dňa 13. Decembra 2013.
Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Neprítomní:

-

Ďalší prítomní:

Mgr. Alexandra Jaňáková, riaditeľka ZŠ s MŠ Klin

Mária Krivániková, Bc. Mária Svetláková, Anna Volfová a Mgr.
Monika Huráková, zamestnankyne obce
Verejnosť:

--

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
a) 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: 0
Neospravedlnení: 0
Starosta konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 9 z 9 poslancov a OZ je spôsobilé sa
právoplatne uznášať.
Zároveň poslancom oznámil, že kontrolórka obce Marta Basárová sa ospravedlnila a
nezúčastní sa zasadania obecného zastupiteľstva.
b) Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
a poverenie písaním zápisnice nasledovne:
Návrhová komisia: Ing. Katarína Košútová a Pavol Červeň
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Košút a Ľudovít Svetlošák
Zapisovateľka: Anna Volfová, Mgr. Monika Huráková, pracovníčka obce
Za schválenie členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku zápisnice
OZ hlasovali: ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj,
Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda,
t.j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Členovia návrhovej komisie, overovatelia a zapisovateľka zápisnice OZ boli schválení.
c) Starosta predložil poslancom návrh programu na rokovanie nasledovne:
1. Otvorenie.
2. Prejednanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Klin za šk. rok 2012/2013
(predkladá Mgr. Jaňáková)
3. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a žiaka šk. zariadení so sídlom na území obce Klin (predkladá Svetláková)
4. Návrh VZN č. 14/2013 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí, žiakov za
pobyt v MŠ, ŠJ a ŠK v zriaďovateľskej pôsobností obce Klin (predkladá Svetláková)
5. Návrh VZN č. 15/2013 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre
dôchodcov (predkladá Svetláková)
6. Návrh VZN č. 12/2013 o odpadoch (predkladá Volfová)

7. Návrh VZN č. 13/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a
drobné stavebné odpady (predkladá Volfová)
8. Úprava a schválenie čerpania rozpočtu za rok 2013 (predkladá Krivániková)
9. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Klin na rok 2014 (predkladá Mgr. Jaňáková)
10. Návrh rozpočtu obce Klin na roky 2014-2016 (predkladá starosta obce a Krivániková)
11. Žiadosti obyvateľov obce
12. Informácie starostu obce
13. Diskusia – rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. 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 hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9
poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Program rokovania bol schválený.
Starosta oznámil poslancom, že v ZŠ s MŠ prebehlo výberové konanie na riaditeľa školy.
Zvolená bola staronová riaditeľka Mgr. Alexandra Jaňáková. Starosta odovzdal riaditeľke
menovací dekrét a poprial do ďalšieho funkčného obdobia veľa úspechov. Zároveň
informoval poslancov o terajších aj budúcich personálnych zmenách na obecnom úrade.
K bodu 2. Prejednanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Klin za šk. rok
2012/2013
Na začiatku Mgr. Alexandra Jaňáková, riaditeľka ZŠ s MŠ Klin, predniesla správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Klin.
Správa súhlasí s reálnou situáciou a obsahuje štatistické údaje o vedúcich zamestnancoch
školy/školského zariadenia, údaje o rade školy/školského zariadenia, o poradných orgánoch
školy. Zároveň údaje o počte žiakov školy, údaje koľko žiakov je zapísaných do prvého
ročníka a koľko detí je v predškolskom zariadení v Klin. Správa obsahuje aj výsledok
hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania, ich dochádzku,
zúčastňovanie sa na vedomostných a športových súťažiach, mimoškolských aktivitách
a rozšírené informácie o pedagogických a nepedagogických zamestnancoch školy.
Na záver sa v správe nachádzajú informácie o priestorovom vybavení školy/školského
zariadenia, vyučovacom čase, voľno-časových aktivitách školy a spolupráci s inými
subjektmi.
Detailné informácie sa nachádzajú v samotnej správe školy, ktorá je súčasťou zápisnice.
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade, taktiež prerokovaná školskou samosprávou
a doporučuje zriaďovateľovi uvedenú správu prijať.
Starosta prítomných poslancov vyzval, aby uvedenú správu prijali.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9
poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Správa bola schválená.

K bodu 3. Návrh prílohy č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa MŠ a žiaka šk. zariadení so sídlom na území obce Klin (predkladá Mária
Svetláková)

Pracovníčka obce Mária Svetláková predniesla prítomným poslancom prílohu č. 1 VZN č.
1/2011, ktoré sa nasledovne mení a dopĺňa:
Schválená príloha nadobudne platnosť od 01.01.2014.
Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka:
Materské školy
Školský klub detí
Zariadenie školského stravovania – potencionálny stravník (žiak ZŠ)

1.272,28 €
301,92 €
140,38 €

Obci boli nahlásené k 15.09.2013 tieto počty detí:
Materská škola č. 224 – 85
Školský klub detí – 25
Zariadenie školského stravovania – 326
Zároveň bol upravený rozpočet obce Klin za rok 2013 nasledovne:
1.272,28 Eur x 85 detí =
301,92 Eur x 25 detí =
140,38 Eur x 326 detí =
Spolu upravený rozpočet o sumu

108.143,80 Eur
7.548,00 Eur
45.763,88 Eur
––––––––––––––
161.455,68 Eur

Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili túto
prílohu č. 1 VZN č. 1/2011.
Pripomienky neboli. Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9
poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Príloha č. 1 VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Klin bola schválená.
K bodu 4. Návrh VZN č. 14/2013 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí,
žiakov za pobyt v MŠ, ŠJ a ŠK v zriaďovateľskej pôsobností obce Klin (predkladá Mária
Svetláková)

Pracovníčka obce Mária Svetláková predniesla prítomným poslancom nové VZN č. 14/2013.
Pre účely tohto VZN sú školami Základná škola s materskou školou Klin č. 122, ktorej
súčasťou je Školský klub detí Klin č. 122, Školská jedáleň Klin č. 325 a Výdajná školská
jedáleň Klin č. 122.
Schválené VZN č. 14/2013 nadobudne účinnosť dňa 01.01.2014
Schválené VZN určí koľko prispieva zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v materskej škole
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa. Príspevok sa nekráti
za vymeškané dni v mesiaci a platí sa počas trvania školského roka. Definuje aj kedy sa tento
príspevok za dieťa neuhrádza.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka. Riaditeľ ZŠ a MŠ môže rozhodnúť
o znížení alebo odpustení príspevku.
Vo VZN č. 14/2013 je určené, že zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza finančný príspevok
na stravovanie v Školskej jedálni a Výdajnej školskej jedálni vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými
Ministerstvom školstva SR. Zároveň určuje, kto môže byť stravníkom v školskej jedálni
a výdajnej školskej jedálni a aká je stanovená výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, a ktorý uhrádzajú iní stravníci.
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 7/2012 o určení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov v školskom
klube, na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni a výdajnej
školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin so všetkými platnými Dodatkami
č.1-2.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili VZN č.
14/2013.
Pripomienkoval poslanec Karol Revaj, že nie je správne aby sa od rodičov vyberal poplatok
paušálne, ak dieťa nebolo v škôlke, alebo ak boli prázdniny.
Odpovedala riaditeľka ZŠ s MŠ Klin p. Jaňáková, že pre materskú škôlku je to jednoduchšie
riešenie, pretože ak aj nejaké dieťa krátkodobo nenavštevuje materskú školu pre chorobu,
personál tam stále musí byť aj pre iné deti a v prípade prázdnin sa často stáva, že rodičia
žiadajú, aby bola škôlka v prevádzke aj počas nich.
Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9
poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
VZN č. 14/2013 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí, žiakov za pobyt v
MŠ, ŠJ a ŠK v zriaďovateľskej pôsobností obce Klin bolo schválené.
K bodu 5. Návrh VZN č. 15/2013 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie
pre dôchodcov (predkladá Mária Svetláková)
Pracovníčka obce Mária Svetláková predniesla prítomným poslancom VZN č. 15/2013.
Schválené VZN č. 15/2013 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014.
Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok poskytovania príspevku na stravovanie pre
poberateľov dôchodkovej dávky (dôchodcom), ktorí majú na území obce trvalý pobyt.
Výška príspevku na stravovanie bude určená po predložení žiadosti o poskytnutie príspevku
a dokladu o výške dôchodku. Príspevok je nenárokovateľný a výšku poskytnutého príspevku
môže zmeniť Obecné zastupiteľstvo uznesením.
Zároveň toto VZN upravuje vzťahy s dodávateľom stravy, ktorý má s obcou podpísanú
dohodu o poskytovaní tejto služby.
Toto nariadenie ruší príslušné ustanovenia VZN č. 6/2012 o určení postupu, podmienok
a výške úhrady za poskytované sociálne služby týkajúce sa poskytovania sociálnej služby
v jedálni.

Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili VZN č.
15/2013.
Pripomienky neboli. Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9
poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
VZN č. 15/2013 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov bolo
schválené.
K bodu 6. VZN č. 12/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými
odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od
prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Klin (predkladá
Anna Volfová)

Pracovníčka obce Anna Volfová predniesla prítomným poslancom VZN č. 12/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi vrátane biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne
a elektroodpadov z domácností na území obce Klin.
Schválené VZN č. 14/2013 nadobudne účinnosť dňa 01.01.2014.
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zhromažďovať a umiestňovať komunálny odpad po
vytriedení podľa jednotlivých zložiek odpadov.
Toto VZN definuje aj kto a za akých podmienok môže na území obce zhodnocovať a
zneškodňovať komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
VZN určuje do akých kontajnerov sa môže odkladať aký druh odpadu a aký je zakázané do
nich vhadzovať. Zároveň umožňuje fyzickým, právnickým osobám alebo fyzickým osobám –
podnikateľom na základe žiadosti podanej na Obecný úrad v Klin uskutočňovať
vývoz drobného stavebného odpadu do lokalít učených obcou Klin. A taktiež je fyzickej
osobe umožnené objednať si veľkokapacitný kontajner, ktorý môže byť vyvezený na zberný
dvor za osobitnú odplatu.
Elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných,
inštitucionálnych a iných zdrojov, sa zbierajú oddelene 2 krát ročne. Dátum zberu oznámi
obec vopred.
Obec Klin v rámci nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom nezaviedla triedený zber
biologicky rozložiteľných odpadov z dôvodov, že preukázateľne najmenej 50 % obyvateľov
obce Klin kompostuje vlastný odpad. Biologicky rozložiteľne odpady zo zelene si držitelia
týchto odpadov zhodnocujú sami kompostovaním na svojich dvoroch a záhradách
vo vlastnom zariadení.
Prevádzkovatelia kuchyne sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
tohto odpadu. Triedený zber tohto odpadu musí zabezpečovať preukázateľne a výlučne
oprávnenou organizáciou o čom musí mať príslušné doklady.
Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klin
stanovuje obec v osobitnom Všeobecne záväznom nariadení obce Klin o miestnych daniach a
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klin
platné pre príslušný kalendárny rok.

Obecné zastupiteľstvo obce ruší dňom účinnosti tohto nariadenia Všeobecne záväzné
nariadenie č. 9/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Klin.
Starosta obce prítomným poslancom predniesol celkové množstvá vyzbieraných jednotlivých
druhov separovaných odpadov za rok 2013.
Starosta obce predniesol poslancom návrh Rámcovej zmluvy č. 005/2013 medzi spoločnosťou
DREI – METAL, s.r.o., Školská 92/8, Terchová a Obcou Klin na odber opotrebovaného
polystyrénu EPS za účelom jeho zhodnotenia činnosťou R3 – recyklácia a spracovanie.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili VZN č.
12/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Klin.
Pripomienkovaná bola časť o nelegálnych skládkach. Niektorí poslanci vyžadovali aby sa do
VZN zapracovala pripomienka, že za vytvorenie nelegálnej skládky bude zodpovedný aj
vlastník pozemku nielen obec. Rovnako bolo pripomienkované, poslancom Karolom
Revajom, nelegálne vyvážanie biologického odpadu (trávy) kamkoľvek a tým robenie
nelegálnych skládok aj z tohto odpadu. Bolo by potrebné prijať opatrenia (sankcie) aj voči
vyvážateľom takéhoto odpadu.
Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9
poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
VZN č. 12/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi
vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Klin bolo schválené. Rovnako aj
Rámcová zmluva so spoločnosťou DREI – METAL, s.r.o.
K bodu 7. VZN č. 13/2013 o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Klin (predkladá Anna Volfová)
Pracovníčka obce Anna Volfová predniesla prítomným poslancom VZN č. 13/2013.
Schválené VZN č. 13/2013 nadobudne účinnosť dňa 01.01.2014.
Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Klin ustanovuje miestne dane, určuje sadzby
dane, spôsob vyberania dane, daňovú povinnosť daňovníka a tiež ustanovuje podmienky na
oslobodenie od dane, zníženie dane, podmienky ukladania miestnych daní na území obce.
Obec Klin na svojom území ukladá daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie
verejného priestranstva.
Obec Klin na svojom území ukladá aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zdaňovacím obdobím pre daň je kalendárny rok.
VZN určuje čo je základom dane z pozemkov, stavieb a bytov. Stanovuje aké sú zákonom
stanovené hodnoty pôdy. Ustanovuje podmienky pre uplatnenie nároku na oslobodenie od
dane a zníženie dane a zároveň termín dokedy si tento nárok občan môže uplatniť.

Oboznamuje kedy sa pes stáva predmetom dane a za akých okolností sa ním nestáva. Určuje
podmienky vyrubenia dane, taktiež vznik a zánik daňovej povinnosti a sadzbu dane za
jedného psa za kalendárny rok.
VZN určuje čo sa považuje za osobitné užívanie verejného priestranstva na účely dane,
podmienky vyrubenia dane.
VZN upravuje novú formu poplatku za komunálny odpad v obci Klin. Obec prechádza na
množstvový zber odpadu žetónovou formou. Hodnota 1 žetónu je 2,30 Eur. K tomuto kroku
sa pristúpilo na základe informácie z TS Námestovo, ktoré zvyšujú poplatky za domový aj
objemový odpad. Starosta ukázal poslancom aj výšky vyfakturovaných poplatkov za odpady.
Obec rovnako potrebuje upraviť zber odpadu aj z dôvodu, neprispôsobivosti občanov, ktorí
nerešpektujú nariadenia obce a rôzne odpady vhadzujú do veľkoobjemových kontajnerov,
z ktorých sa následne vytriedi ešte 30% komunálneho odpadu. Obec nainštaluje ku kontajneru
fotopascu a osvetlenie, tým bude dôkaz na neoprávnené vkladanie odpadu a vinníkom sa
môže na základe dôkazu vyrubiť pokuta. Týmto spôsobom chce obec donútiť občanov
k lepšiemu separovaniu odpadu.
Stanovujú sa minimálne množstvá odobratých žetónov podľa počtu členov domácností.
Zároveň sa stanovuje cena za jeden žetón. V prípade záujmu o odobratie vyššieho množstva
žetónov, ako je stanovený počet, tieto mu obec môže odpredať za už vopred stanovenú sumu.
Určuje platnosť žetónov, ktorá je jedno zdaňovacie obdobie. Stanovuje akou formou je možné
uskutočniť úhradu za tieto žetóny a dokedy si ich fyzické a právnické osoby, majú povinnosť
zakúpiť.
Osoba ktorá plní povinnosti poplatníka je povinná v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť
obci vznik a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa kedy tieto zmeny nastali.
VZN upravuje možnosť vrátenia, zníženia alebo odpustenia poplatku. Takisto upravuje
nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia a rovnako splatnosť daní a poplatkov.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
obce Klin č. 8/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Klin a VZN č. 9/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
a drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili VZN č.
13/2013.
Pripomienkované bolo, aby, dokladovanie pracovnej zmluvy s potvrdením zamestnávateľa za
príslušné poplatkové obdobie, že ich pracovisko (miesto výkonu práce) je vzdialené od
trvalého bydliska viac ako 60 km, bolo vymazané.
Druhá pripomienka bola, aby sa mohlo požiadať o vrátenie poplatku v prípade úmrtia s tým,
že nepoužité žetóny by boli vrátené.
Tretia pripomienka bola, aby sa zrušila daň za nevýherné automaty. Schválenú zmenu
zapracovať do VZN.
Všetky pripomienky budú do VZN zapracované.
Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9
poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.

VZN č. 13/2013 o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klin bolo schválené.
K bodu 8. Úprava a schválenie čerpania rozpočtu za rok 2013 (predkladá Mária
Krivániková)

Pracovníčka obce Mária Krivániková predniesla prítomným poslancom návrh na úpravu
rozpočtu za rok 2013 podľa jednotlivých kapitol. Veľmi podrobne oboznámila prítomných
poslancov s príjmami a čerpaním finančných prostriedkov z rozpočtu obce. Navrhla aby bol
rozpočet schválený na základe skutočného čerpania.
Starosta obce predniesol poslancom doručenú žiadosť o navýšenie príspevku pre kultúru
a šport. S tým, že predniesol aj návrh na zvýšenie dotácie pre TJ Tatran Klin o 3.200 Eur.
Dôvodom je dlhodobá strata. Návrh rozpočtu na rok 2014 potom žiadajú rovnako navýšiť na
sumu 10.300 Eur + náklady na dopravu by prevzala na seba obec.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili úpravu
rozpočtu za rok 2013.
Pripomienkoval Karol Revaj a Ján Lajda, že TJ sú finančné prostriedky navyšované neustále.
Výsledky nezodpovedajú výške dotácii za jednotlivé roky. Nevedia čisto vydokladovať svoje
výdaje a preto sú proti navyšovaniu. Treba prijať opatrenia do nasledujúcich rokov, aby obec
mala prehľad o minutých dotáciách. Musia sa vyčleniť výdaje mimoškolských aktivít, ktoré
sa dávajú na platy trénerov, a ktoré sú na ostatné výdaje pre TJ Tatran Klin. Taktiež treba
urobiť konkurz na dopravcu, aby sa zamedzilo zbytočnému plytvaniu finančných
prostriedkov. Faktúry za dopravu následne môže uhrádzať obec.
Prebehlo hlasovanie za úpravu rozpočtu spolu s navýšením pre TJ Tatran Klin:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka,
Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 8 z prítomných 9 poslancov
OZ. ZDRŽAL SA – 1 – Karol Revaj, PROTI – 0.
Úprava rozpočtu za rok 2013 bola schválená.

K bodu 9. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Klin na rok 2014 (predkladá Mgr. Alexandra Jaňáková)
Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Alexandra Jaňáková predniesla prítomným poslancom návrh
rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2014. Jednotlivé výdaje sú vykreslené v nasledujúcom rozpise.
Podrobnejší rozpočet tvorí prílohu zápisnice.
Prenesené kompetencie: ZŠ s MŠ
Mzdy
Odvody
DDS
290.842,101.499,4.000,-

Spolu
396.341,-

Prev. náklady
68.533,-

Spolu
464.874,-

Originálne kompetencie: Materská škola, Školská jedáleň, Školský klub detí
108.132,37.793,733,146.658,14.800,-

161.458,-

Celkom:
398.974,-

626.332,-

139.292,-

4.733,-

542.999,-

83.333,-

Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili rozpočet
ZŠ s MŠ na rok 2014.
Prebehlo hlasovanie:

ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 8 z prítomných 9
poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrh rozpočtu na rok 2014 bola schválená.
K bodu 10. Návrh rozpočtu obce Klin na roky 2014-2016 (predkladá starosta obce a Mária
Krivániková)

Pracovníčka obce Mária Krivániková predniesla prítomným poslancom návrh rozpočtu na
roky 2014-2016. Jednotlivé hrubé príjmy a výdaje sú vykreslené v nasledujúcich tabuľkách.
Podrobnejší rozpočet tvorí prílohu zápisnice.
ROZPOČET OBCE KLIN: roky 2014 - 2016
PRÍJMY ROZPOČTU OBCE:
Skutoč.plnenie r.2011

Skutoč.plnenie
r.2012

Rozpočet
rok 2013

Očakávaná
skutočnosť rok 2013

Rozpočet rok
2014

Rozpočet rok
2015

Rozpočet rok
2016

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

BEŽNÉ príjmy

1 008 136

1 009 169

984 436

1 142 755

1 106 985

1 147 415

1 158 343

KAPITÁLOVÉ príjmy

563 578

181 532

0

0

0

0

0

Príjmové FINANČNÉ OPERÁCIE

473 291

170 558

0

0

0

0

0

2 045 005

1 361 259

984 436

1 142 755

1 106 985

1 147 415

1 158 343

PRÍJMY SPOLU

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLIN: roky 2014 - 2016
VÝDAVKY ROZPOČTU OBCE:
Skutočné plnenie
r.2011

Skutočné plnenie r.
2012

Rozpočet 2013

Očakáv.skutočnosť
2013

Rozpočet 2014

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

600 - BEŽNÉ výdavky

867 586

876 418

853 744

976 107

975 691

983 334

1 019 462

700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

565 380

227 721

102 206

46 169

86 000

0

0

800 - Výdavkové FINANČNÉ OPERÁCIE

582 193

205 359

13 000

13 000

0

0

VÝDAVKY SPOLU

xxx

2 015 159

xxx

1 309 498

xxx

968 950

xxx

1 035 276

xxx

1 061 691

xxx

0

983 334

xxx

VÝDAVKY ROZPOČTU OBCE PODĽA
PROGRAMOV:
PROGRAM

Skutočné
plnenie

Skutočné
plnenie

Rozpočet

Očakávaná
skutočnosť

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

za rok 2011

za rok 2012

2013

za rok 2013

na rok 2014

na rok 2015

na rok 2016

144 503

153 599

123 567

147 493

135 258

129 973

131 993

Propagácia a prezentácia

0

132

0

0

2 700

2 200

2 200

3

Interné služby obce

0

0

0

0

19 136

17 336

17 336

4

Služby občanom

1 197 308

545 979

229 998

173 279

218 162

123 619

124 190

5

Bezpečnosť a ochrana

3 267

641

400

1 570

2 291

1 684

1 714

6

Šport

8 449

9 199

8 100

10 300

10 400

10 920

11 130

7

Kultúra

75 538

10 352

40 769

77 999

47 412

41 376

41 859

9

Vzdelávanie

586 094

589 596

566 116

624 635

626 332

656 226

689 040

2 015 159

1 309 498

968 950

1 035 276

1 061 691

983 334

1 019 462

1

Plánovanie, managem. a kontrola

2

VÝDAVKY spolu

1 019 462

Balík rozpočtu, ktorý je určený pre školu, bude plne v správe školy podľa schváleného
rozpočtu. Škola bude mať zodpovednosť za jednotlivé finančné operácie a obci bude
predkladať už len kópie dokladov.
Rovnako aj jednotlivé dotácie pre miestne spolky a organizácie majú povinnosť predkladať
obci doklady, ako potvrdenie využitia dotácie obce.
Tento rok sa obec pripája na rozpočtový program RIS-SAM ministerstva financií. Sprehľadní
sa tým množstvo míňaných prostriedkov. Zmeny sa môžu uskutočňovať do 31.8.2014, po
tomto dátume už obec nemôže ísť do väčšieho mínusu. Rozpočet obce je nastavený zatiaľ
v prebytku.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili rozpočet
na roky 2014-2016.
Pripomienky neboli. Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9
poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrh rozpočtu na rok 2014 bol schválený.
Návrh rozpočtu na roky 2015-2016 sa berie na vedomie.
K bodu 11. Žiadosti obyvateľov obce (predkladá starosta obce)
1. Žiadosť Mariána Ganobjaka, bytom Klin č. 43 o výstavbu RD na parcele E-KN č. 2494/1,
E-KN 2493/1 a C-KN 1317/36 po predložení návrhu projektovej dokumentácie v zmysle
platného územného plánu obce Klin a návrhu GP pre vytvorenie C-KN parcely so
zakreslením pozemku a prístupu pre IBV a pre účely vyňatia z PPF. Uvedenú žiadosť
doporučuje schváliť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
2. Žiadosť Kristíny Basárovej, bytom Klin č. 511 o výstavbu rodinného domu na parcele CKN 1300/157 a garáže na parcele C-KN 1300/156 v k.ú. Klin. Uvedenú žiadosť
doporučuje schváliť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
3. Žiadosť Eugena Litváka a manželky Anny Litvákovej, bytom Klin č. 400 o výstavbu
rodinného domu na parcele C-KN 1317/178 v k.ú. Klin. Uvedenú žiadosť doporučuje
schváliť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
4. Žiadosť Petra Úradníka a manželky Dominiky Úradníkovej, bytom Zubrohlava, Kostolná
276 o výstavbu rodinného domu na parcele C-KN 1317/180 v k.ú. Klin. Uvedenú žiadosť
doporučuje schváliť.

Pripomienkované bolo, že musia odstúpiť 2m šírky svojho pozemku pod miestnu
komunikáciu.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
5. Žiadosť spoločnosti ELSPOL–SK, s.r.o. na vydanie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia na stavbu „KLIN-Roveň – predĺženie NN, NO-6811. Uvedenú žiadosť
doporučuje schváliť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
K bodu 12. Informácie starostu obce (predkladá starosta obce)
1. Starosta predniesol návrh na opätovné podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu
obce Klin so záväzkom obce, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
ministerstvom a obcou. Uvedenú žiadosť doporučuje schváliť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
2. Ďalej predniesol poslancom záväznú smernicu č. 01/2013 Obce Klin o jednotnom postupe
vykonávania verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na
uskutočňovanie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb s predpokladanou
hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, v súlade so zákonom č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Uvedenú smernicu doporučuje schváliť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Smernica bola schválená.
3. Návrh komisie pre výstavbu a pôdohospodárstvo, v zmysle zápisnice komisie pre výstavbu
a pôdohospodárstvo zo zasadnutia konaného dňa 22.11.2013, na rekonštrukciu miestnych
komunikácii.
V zmysle zápisnice celková plánovaná hodnota rekonštruovaných ciest bude 250.754,Eur. Z rozpočtu na rekonštrukciu miestnych komunikácii bude vyčlenená z kapitálových
a bežných výdavkov spolu suma 110.650,- Eur. Sú vyčlenené prioritné miestne
komunikácie. Zoznam týchto komunikácii je prílohou tejto zápisnice.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili tento
návrh.
Pripomienkovaný bol aj chodník okolo obecného úradu, taktiež by bolo nutné ho
zrekonštruovať. Rovnako aj kanál okolo ZŠ Klin, je veľmi nebezpečný, hlavne kvôli
deťom.
Pripomienkované bolo aj dopravné značenie, hlavne na križovatke pri ZŠ.
Starosta navrhol, že ak by zostali voľné finančné prostriedky tak sa chodník aj kanál urobí.
Dopravné značenie najskôr musí odsúhlasiť OR PZ.
Prebehlo hlasovanie:

4.

5.

6.

7.

8.

ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrh komisie na úpravu ciest bol schválený.
Informáciu starostu obce k uzneseniu OZ č. 103/A/2/2013 zo dňa 13.09.2013 o postupe
vysporiadania vlastníckych vzťahov pod miestnu komunikáciu od Mariána Litváka
k pozemku p. Bárku podľa návrhu kúpnej zmluvy o odkúpenie pozemkov pod miestnu
komunikáciu podľa GP č. 41962249-198/07 a GP č. 44540361-35/2009.
Uvedenú informáciu doporučuje vziať na vedomie.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.
Informáciu starostu obce k uzneseniu OZ č. 103/A/1/2013 zo dňa 13.09.2013 o postupe
vysporiadania vlastníckych vzťahov pod miestnu komunikáciu od Vladimíra Baleka po
Karola Svetláka podľa návrhu o odkúpenie pozemkov pod miestnu komunikáciu podľa GP
č. 37048201-71/2013.
Uvedenú informáciu doporučuje vziať na vedomie.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.
Predloženie návrhu riešenia situácie miestnej komunikácie od Antona Laššáka, Klin č. 119
po Antona Krivánika Klin č. 139 o šírke 4 m za účelom vypracovania geometrického
plánu. Miestna komunikácia bude riešená ako slepá ulica. Vlastnícke vzťahy budú
vysporiadané v zmysle zápisnice zo zasadania komisie pre výstavbu a pôdohospodárstvo
zo dňa 12.12.2013.
Uvedený návrh doporučuje vziať na vedomie.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedený návrh bol vzatý na vedomie a poverený vypracovaním bol starosta obce.
Ďalej návrh riešenia situácie miestnej komunikácie od Jozefa Katráka, Klin č. 100 po
Antóniu Zábeľovú Klin za účelom vypracovania geometrického plánu a vysporiadania
vlastníckych vzťahov.
Uvedený návrh doporučuje schváliť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedený návrh bol schválený a starosta obce bol poverený vypracovaním geometrického
plánu.
Informáciu starostu obce s požiadavkou Okresného súdu v Námestove na doplnenie stavu
prísediacich.
Uvedenú informáciu doporučuje vziať na vedomie.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená informácia bola vzatá na vedomie.

K bodu 13. Diskusia – rôzne
•

•

•
•

Poslanec Ján Lajda podal návrh na úpravu cesty vedľa Jána Volfa ml. (novostavba) –
lokalita Grúň, pretože je tam prevýšenie 1m. Starosta informoval, že oznámi
vlastníkom aby si to svojpomocne upravili, alebo sa navrhne riešenie, ak to nebude
v ich možnostiach.
Starosta informoval poslancov, že 17.12.2013 sa konalo stretnutie, na ktorom sa
podpísala Zmluva o spolupráci medzi DHZ obce Klin s Gminy Lipnica Wielka. Na
tomto stretnutí sa zúčastnili spolu so starostami obcí Klin a Lipnice Wielkej aj naši
hasiči Ľubomír Košút, Jozef Jašica a poslanec OZ Jozef Sroka. Obe strany očakávajú
prínos zo vzájomnej spolupráce.
Starosta obce pozýva všetkých na novoročný punč.
Zároveň informoval poslancov, že obec plánuje 4.1.2014 prechod na bežkách, ak by to
nevyšlo, tak náhradný termín bude 25.1.2014.

K bodu 14. Návrh na uznesenie
Starosta predniesol prítomným poslancom návrh uznesenia.
Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Zdena Bošaňová, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Jozef Sroka, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Pavol Červeň, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9
poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrh uznesenia bol prijatý.
K bodu 15. Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom a hosťom za účasť a rokovanie
OZ ukončil.

Štefan Peňák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ľubomír Košút
Ľudovít Svetlošák

Zapísala: Mgr. Monika Huráková

