Zápisnica z 2. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klin,
konaného dňa 12. Decembra 2014.
Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Neprítomní:

-

Ďalší prítomní:

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

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

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky
Starosta predložil poslancom návrh programu na rokovanie nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a)

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice (predkladá starosta obce)
Zloženie sľubu – dodatočne, poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Poverenie na zástupcu starostu obce (predkladá starosta obce)
Voľba predsedov a členov komisíí OZ a prejednanie náplní činnosti komisií
Návrhy VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2014 o miestnych daniach a o podmienkach
určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Klin (predkladá: Ing. Košútová, p. Volfová)
b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Klin č. 20/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
(predkladá: Ing. Košútová, p. Volfová)

c) Príloha č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Klin (predkladá: Bc. Svetláková)
d) Návrh Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Klin (predkladá: Bc.
Svetláková)

8.
9.

Návrh rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 (predkladá starosta obce, Bc. Svetláková)
Doplnenie zástupcov do Rady školy pri ZŠ s MŠ (predkladá starosta obce)

10.
11.
12.
13.
14.

Žiadosti občanov – o výstavbu RD, žiadosti spolkov a organizácií
Informácie, rôzne
Diskusia
Uznesenie (predkladá predseda návrhovej komisie)
Záver zasadania obecného zastupiteľstva

Starosta vyzval prítomných poslancov, aby predniesli svoje návrhy, resp. pripomienky
k predloženému programu.
Starosta by chcel doplniť 3. bod programu o voľbu mandátovej a návrhovej komisie.
Starosta dal hlasovať za uvedený návrh programu.
ZA hlasovali: Zdenka Triebeľová Karol Revaj, Peter Štepunek, Dušan Gonšenica, Ing. Peter
Jendroľ, Viliam Bahleda t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Program rokovania bol schválený.

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, overovateľov zápisnice
a zapisovateľky
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, mandátovej komisie, overovateľov
zápisnice a poverenie písaním zápisnice nasledovne:
Návrhová komisia: Karol Revaj a Peter Štepunek
Mandátová komisia: Ing. Peter Jendroľ a Viliam Bahleda
Overovatelia zápisnice: Zdenka Triebeľová a Dušan Gonšenica
Zapisovateľka: Mgr. Monika Huráková, pracovníčka obce
Za schválenie členov návrhovej komisie, mandátovej komisie, overovateľov zápisnice
a zapisovateľku zápisnice OZ hlasovali:
ZA hlasovali: Zdenka Triebeľová Karol Revaj, Peter Štepunek, Dušan Gonšenica, Ing. Peter
Jendroľ, Viliam Bahleda t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Členovia komisií, overovatelia a zapisovateľka zápisnice OZ boli schválení.

K bodu 4. Zloženie sľubu, poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta mu odovzdal osvedčenie o zvolení. Následne prečítal novozvolenému poslancovi
Pavlovi Červeňovi sľub. Poslanec Červeň ho potvrdil svojím podpisom.
Mandátová komisia konštatuje, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva bez výhrad.

K bodu 5. Poverenie na zástupcu starostu obce (predkladá starosta obce)
V zmysle §13b odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v zmysle v znení
neskorších zmien a doplnkov, starosta menuje svojho zástupcu, spravidla na celé funkčné
obdobie, do 60 dní od zloženia sľubu.
Starosta obce menuje za svojho zástupcu s účinnosťou od 12.12.2014 poslanca Pavla
Červeňa.
Rozsah práce zástupcu:
- dočasná práceneschopnosť starostu obce
- dovolenka starostu obce
- pracovná cesta starostu obce v rozsahu viac ako 3 dni
Starosta vyzval poslancov aby uvedenú informáciu vzali na vedomie.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Zastupovanie starostu Pavlom Červeňom bolo vzaté na vedomie.

K bodu 6. Voľba predsedov a členov komisíí OZ a prejednanie náplní činnosti komisií
Komisie pri OZ už boli schvaľované na predchádzajúcom zastupiteľstve. Obsadenie komisií
ale nie je ešte kompletné, je potrebné doplniť odborníkov z radov občanov a do komisie pre
financie a majetok obsadenie ešte nebolo vôbec schvaľované.
Komisia zasadá aj bez prítomnosti starostu obce. Starosta oboznámil poslancov s náplňou
jednotivých komisií.
KOMISIA PRE FINANCIE A MAJETOK OBCE
Starosta navrhuje do tejto komisie za člena z radu poslancov – Pavla Červeňa za predsedu
komisie a Ľudovíta Svetlošáka za člena komisie, ktorý ale nie je prítomný, takže o ňom sa
dnes nebude hlasovať. Člen komisie z radov odborníkov – Mária Svetláková. Zapisovateľku
navrhuje – Mgr. Moniku Hurákovú.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky.
Starosta dal hlasovať.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Predseda, člen – Mária Svetláková a zapisovateľ komisie boli schválení.
KOMISIA PRE SOCIÁLNU OBLASŤ
Poslanci OZ navrhujú členov komisie z odborníkov z radov obyvateľov obce – Janku
Lipiakovú a Katarínu Bošanovú
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky.

ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Zostávajúci členovia komisie boli schválení.
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
Poslanci OZ navrhujú členov komisie z odborníkov z radov obyvateľov obce – Ing. Petra
Gužíka, Michala Kosmeľa a Evu Katrákovú.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Zostávajúci členovia komisie boli schválení.
KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Poslanci OZ navrhujú člena komisie z odborníkov z radov obyvateľov obce – Mgr. Miloša
Bahledu.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Zostávajúci člen komisie bol schválený.
KOMISIA PRE VÝSTAVBU, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A PÔDOHOSPODÁRSTVO
Poslanci OZ navrhujú členov komisie z odborníkov z radov obyvateľov obce – Ing. Petra
Trnčáka a Stanislava Volfa.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Zostávajúci členovia komisie boli schválení.
Komisie plnia hlavne funkciu poradnú, iniciatívnu a kontrolnú. Komisie pri OZ môžu na
svojom úseku môžu plniť svoju funkciu na ktorú sú určené.
Finančná komisia – prejednáva návrhy rozpočtu, zmeny, záverečný účet, úvery nakladanie
z majetkom, dane.
Komisia pre školstvo, kultúru a šport – kultúrno-spoločenské akcie, kultúrne zariadenia,
návrhy, dopĺňanie, školstvo – činnosti ZŠ s MŠ, športovo-kultúrne akcie v obci.
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a pôdohospodárstvo – územný plán, rozvoj obce,
investície, doprava, miestne komunikácie, verejné osvetlenie, elektrifikácie
Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie – dodržiavanie VZN, ochrana majetku,
životné prostredie, údržba zelene, nakladanie s odpadom.

Komisia pre sociálnu oblasť – dávky sociálnej pomoci, návštevy rodín – pomoc rodinám,
právna ochrana detí.
Komisia na ochranu verejného záujmu zatiaľ nie je schválená – ide tu o predkladanie
finančných písomností starostu a jeho majetkových pomerov.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
Náplň komisií bola schválená.
17:43 prišiel Ľubomír Košút

K bodu 7. Návrhy VZN:
a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2014 o miestnych daniach a o podmienkach
určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Klin (predkladá: Ing. Košútová, p. Volfová)
Pracovníčka obce Ing. Košútová predniesla prítomným poslancom OZ návrh VZN č. 19/2014.
Schválené VZN nadobudne účinnosť dňa 01.01.2015.
Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Klin ustanovuje miestne dane, určuje sadzby
dane, spôsob vyberania dane, daňovú povinnosť daňovníka, ustanovuje podmienky na
oslobodenie od dane, zníženie dane, podmienky ukladania miestnych daní na území obce.
Obec Klin na svojom území ukladá miestne dane, ako daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za
užívanie verejného priestranstva.
Zároveň obec ukladá na svojom území poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľnosti, daň za psa a pre poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad je kalendárny rok.
Pani Volfová hovorila, že pri miestnych daniach sú navrhnuté drobné úpravy. V obci je veľa
nevyužívaných nehnuteľností, nedá sa ale odčleniť daň za nevyužité a využité stavby.
Zároveň, ak bola stavba určená na podnikanie mali sme sadzbu vyššiu, ale keďže to zákon už
nedovoľuje mať dvojakú sadzbu, je jednotne sadzba dane upravená. Rovnako ako po minulé
roky je za to aby sa zrušila daň za psa, pretože je nefér voči občanom, aby niektorí platili
poctivo za jedného alebo za viacerých psov a iní si neprihlásia – tak neplatia, pritom všetci
vedia, že toho psa vlastnia. Alebo treba nejako doriešiť ohlas. Pri dani z nehnuteľnosti sa
zrušila daň za ďalšie podlažie, obe sadzby sa upravili a ďalej sa zvýšila sadzba pri pôde – orná
a TTP, pretože podľa zákona musia byť v jednej sadzbe.
Sadzba dane je upravená v súlade s ustanovením §8 ods. 2 zákona o miestnych daniach,
správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov v obci pre jednotlivé skupiny pozemkov.
Do zákona pribudli možnosti pre jedno a dvoj garáže ako aj podzemné garáže.
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Správca dane obce Klin v súlade
s ustanovením §12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb v obci
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. Správca dane v súlade s §12 ods. 3 zákona pri viac

podlažných stavbách za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia určuje
príplatok vo výške 0,08 eura.
Pani Volfová navrhuje doplnenie, alebo zmenu dane z bytov. Sadzba sa mení z 0,17 na 0,20 Eur/
m2. Táto zmena je aj preto, lebo pozemok pod bytovkou je stále obecný. Nejako sa s týmto obec
musí vysporiadať, prichádza do úvahy predaj alebo prenájom. Poslanec Košút by bol za prenájom
do času, kým sa vlastnícke vzťahy nedoriešia.
Starosta ukladá komisii pre výstavbu alebo aj finančnej komisii, uskutočniť stretnutie
s nájomníkmi bytovky a dohodnúť sa na riešení vysporiadania pozemku pod bytovkou a pripraviť
návrh na odpredaj pozemku vlastníkom bytov pod bytovkou č. 121.
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
VZN ustanovuje podmienky pre uplatnenie nároku na oslobodenie od dane a zníženie dane
a zároveň termín dokedy si tento nárok občan môže uplatniť.
Zároveň 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.
Starosta ešte doplnil, že pracovníčky Košútová a Volfová analyzovali systém zberu odpadu
formou žetónov. Obec prešla minulý rok na množstvový zber odpadu žetónovou formou.
Znížilo sa množstvo zmesového odpadu zbieraného v KUKA nádobách, ako aj množstvo
vyzbierané vo veľkoobjemových kontajnerov oproti predchádzajúcemu roku. V Michaľove aj
Chotári sa situácia zlepšila, nie je to ešte dokonalé, ale určite lepšie. Ľudia si zlepšili
disciplínu v separovaní, ak mali žetónov málo chodili si dokupovať, ale našli sa aj takí, ktorí
sa sťažovali, že je žetónov veľa. Náklady celkom boli nižšie aj z dôvodu starej zmluvy s TS
Námestovo, pretože pri starom spôsobe si účtovali každú zdvihnutú nádobu, či bola prázdna
alebo plná. Teraz bolo samozrejme zdvihnutých nádob menej, pretože sa vyvážali len tie
naplnené.
Poslanec Revaj doplnil, že občania viac separujú. Starosta potvrdil, že separovaného odpadu
je viac. Tieto odpady odváža združenie Biela Orava, lenže recyklačný fond prestal vyplácať
spoločnosti, ktoré tento odpad spracovávajú ďalej. Takže spoločnosti nechcú tento
recyklovaný odpad odoberať. Združenie Biela Orava chce v tejto aktivite pokračovať, bolo by
chybou aby sa s touto aktivitou prestalo, aj keď nám stúpli náklady, keď sme už ľudí naučili
separovať.
Zvýšili sa nám náklady na separovaný zber, ale tieto náklady sa nepremietli do ceny odpadu
v obci, aby sa nám to neodzrkadlilo na neskoršom vytváraní nelegálnych skládok.
TS od roku 2009 nezvyšovali poplatok za 1 nádobu. Pristúpili ale k riešeniu, že nám budú
účtovať za odjazdené km a prácu posádky. Dali návrh zmluvy s cenou 319,70 s DPH.
Doprava sa zvýšila o skoro dvojnásobok. Celkovo je obec stratová.
Celkové náklady v roku
2012 - 26328,2013 - 27122,2014 - 20325,- v cene je zohľadnená aj úprava o kontajnery
VZN upravuje novú formu poplatku za komunálny odpad v obci Klin. Hodnota 1 žetónu sa na
tento rok upravuje na 2,50 Eur. Sadzba poplatku za odpady je 0,0227 Eur za jeden liter
komunálnych odpadov a je stanovená hodnotou žetónu na vývoz 110 l KUKA nádoby, ktorý
je vo výške 2,50 Eur/kus a stanovuje sa pre:

-

1 členné domácnosti – minimálny odber 6 ks žetónov,
2 – 3 členné domácnosti – minimálny odber 10ks žetónov,
4 a viac členné domácnosti – minimálny odber 15 ks žetónov,
pre PO alebo FO podnikajúcu na území obce – minimálny odber 12 ks žetónov na
prevádzku/zariadenie.

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.
Keďže TS pristúpili k zmene zmluvy aj obec pristúpila k úprave ceny 1 žetóna. Na základe
požiadaviek sa upravilo množstvo na nižšie, ale cena na 1 kus stúpla.
Boli rôzne návrhy oproti roku 2014. 1 – členné domácnosti ostanú 6 (cena 15,-). 2-3 – členné
domácnosti zmena z 12 na 10 (cena 25,-). A 4 a viac členné domácnosti zmena z 18 na 15
(cena 37,50). Starosta navrhol na ešte vyššiu cenu za žetón – 2,90, ale menšie počty (4/8/12).
Platí, že za odpad platí ten, kto ho produkuje, tak prečo by mala doplácať obec.
Poslanec Revaj namietal, že si rovnako platí za odpad. Ak my navýšime cenu za odpad,
nebudú rozmýšľať nad dokúpením žetónov, ale budú špekulovať nad tým ako inak sa odpadu
zbaviť a vyvážať kade-tade.
Starosta hovoril, že TS chcú upraviť podmienky pre nich na výhodnejšie, ale nemôžeme na to
doplácať. Pani Košútová hovorila, že nemusíme doplácať nič, stačí ich motivovať, aby si
dokúpili žetóny a hlavne treba zrušiť veľkoobjemový kontajner. Starosta pristúpil na návrh, že
treba zrušiť VO kontajner a treba určiť kedy bude vývoz z VO kontajnerov, napr. jar a jeseň,
alebo 4x ročne. 14 kontajnerov sa odrátalo, čo bol odpad obce.
Starosta hovoril, že sú 2 návrhy a je na poslancoch, ktorý schvália.
Pani Volfová ešte doplnila, preto stanovili cenu žetónu na 2,50 Eur, aby ľudia neprotestovali
a aby nebolo odpadu vo VO kontajneroch viac. Starosta oponoval, aby neboli náklady potom
pre obec ešte vyššie.
Poslanec Revaj namietal, že nebudú, keď teraz je úspora voči predpisu odpadu o 1300,- Eur.
Cena žetónu odsúhlasená ako v návrhu VZN 2,50. Je to tak, že v 1-člennej domácnosti sa
žetóny často dokupovali a 4 a viac členné domácnosti boli nespokojné, že im ostáva priveľa
žetónov. Len aby nedošlo k veľkému navýšeniu ceny pre obec. Samozrejme kontajnery na
VO odpad by sa dali k dispozícii len v určitých termínoch.
Pani Volfová spomenula ešte, že v návrhu je aj možnosť, ak niektorí občania nechcú vešať
žetóny majú možnosť si zakúpiť 26 odvozov a bude sa mi vyvážať odpad každé 2 týždne.
Obec im určí ako budú mať označené nádoby napr. natrú si vrchnák kuka nádoby na červeno.
Pani Košútová doplnila ešte informáciu, že aj rozhodnutí o vrátení poplatku bolo za minulý
rok menej.
VZN upravuje možnosť vrátenia, zníženia alebo odpustenia poplatku. Takisto upravuje
nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia a rovnako splatnosť daní a poplatkov.
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.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
obce Klin 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. Celé znenie
VZN je súčasťou zápisnice.

Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili VZN č.
19/2014.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
VZN č. 19/2014 o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klin bolo schválené.
b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Klin č. 20/2014 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp (predkladá: Ing. Košútová, p. Volfová)
Všeobecne záväzného nariadenia obce Klin č. 20/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp predniesla
prítomným poslancom zamestnankyňa obce Ing. Katarína Košútová.
Všetky obce musia mať schválené toto VZN. Toto nariadenie pojednáva o tom ako
postupovať v krízových situáciach. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta upravuje na
území obce Klin dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej
nedostatku, spôsob náhradného zásobovania vodou, spôsob náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Pojednáva aj
zmluvu s OVS, ktorá toto zastrešuje v prípade potreby.
Obec Klin v súčinnosti so Oravskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. ako
prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku
pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone č. 442/2002 Z. z.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia
dodávky vody z verejného vodovodu.
Rovnako aj vlastníkom verejnej kanalizácie je Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. V
prípade prerušenia alebo obmedzia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z
dôvodu mimoriadnej udalosti prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich
zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd.
Toto VZN obce Klin nadobúda účinnosť 01.01.2015.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili VZN č.
20/2014.
Poslanec Košút sa spýtal, ako je to s domácnosťami, ktoré nie sú pripojené na kanalizáciu?
Starosta hovoril, že toto má na starosti životné prostredie, ale obec môže na to upozorniť.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
VZN obce Klin č. 20/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp bolo schválené.
c) Príloha č. 1 k 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
Prílohu č. 1 k 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 predniesla prítomným
poslancom zamestnankyňa obce Mária Svetláková.
Príloha č. 1 sa mení a schvaľuje každoročne dopĺňa nasledovne:

Príloha č. 1 pre rok 2015 (platná od 01.01.2015)
Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola
Školský klub detí
Zariadenie školského
stravovania – potencionálny
stravník (žiak ZŠ)
SPOLU :

Dotácia na mzdy
a prevádzku
na 1 žiaka / Eur

Počet detí

Rozpočet na
rok

Dotácia na
mesiac / Eur

1.213,19 €

90

109.187,00

9.098,91

265,54 €

48

12.746,00

1.062,17

144,37 €

317

45.766,00

3.813,83

167.699,00

13.974,92

Táto príloha č. 1 k VZN č. 1/2011 nadobúda účinnosť 01.01.2015.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili prílohu č.
1 k VZN č. 1/2011.

ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
Príloha č. 1 k 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.
d) Návrh Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Klin (predkladá: Bc.
Svetláková)

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce KLIN prítomným poslancom
predniesla zamestnankyňa obce Mária Svetláková.
Tieto zásady upravujú postavenie a funkciu rozpočtu obce Klin, rozpočtový proces,
zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie obce, finančnú kontrolu, hospodárenie rozpočtovej
organizácie obce, hospodárenie príspevkovej organizácie obce.
Upravujú, kto zostavuje a schvaľuje rozpočet obce, ako s ním musí hospodáriť. Na aké
obdobia dopredu sa rozpočet zostavuje, súčasťou sú aj údaje o očakávanej skutočnosti
bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva
rozpočtové roky. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy, bežné výdavky a
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a časť finančných operácií.
Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať aj dotácie, tieto zásady upravujú podmienky ich
poskytnutia. Upravujú aj pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných prípadoch. Samozrejme aj
postupy pri ozdravnom režime, ktorý predchádza zavedeniu nútenej správy. Upravuje aj
výšku tvorby sociálneho fondu.
Upravuje aj zodpovednosť za hospodárenie – za efektívne a účinné využívanie rozpočtových
prostriedkov obce zodpovedá starosta obce, rovnako aj za hospodárenie s rozpočtovými
prostriedkami v rámci zabezpečenia samosprávnych funkcií obce a preneseného výkonu
štátnej správy v rozsahu im zverenej pôsobnosti podľa Organizačného poriadku a programové
plnenie rozpočtu. Určuje, kto riadi a koordinuje práce na zostavení monitorovacej správy
prostredníctvom finančného oddelenia. Starosta obce následne predkladá ním odsúhlasenú
monitorovaciu správu na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu.
Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám -

podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu,
usporiada aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a
VÚC. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracuje do záverečného účtu obce. Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku
audítorom.
Rovnako aj práce na zostavení návrhu záverečného účtu obce riadi a koordinuje starosta obce
prostredníctvom finančného oddelenia. To zostavuje návrh záverečného účtu obce
v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového
harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému oddeleniu podklady v stanovenej
forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré vychádzajú z nimi realizovaného
hodnotenia. Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh záverečného účtu obce na
schválenie Obecnému zastupiteľstvu, a to najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka. Zásady upravujú aj čo s prebytkom rozpočtu obce po skončení roka, že
neprepadá, ale je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov. O použití
prebytku rozpočtu alebo spôsobe úhrady schodku rozhoduje Obecné zastupiteľstvo pri
prerokúvaní záverečného účtu.
Upravuje aj postupy pri vykonávaní finančnej kontroly, aké povinnosti a právomoci má
hlavný kontrolór obce.
Zásady nadobúdajú účinnosť 01.01.2015. Dňom účinnosti týchto zásad sa ruší platnosť
vnútorného predpisu č. 9/2014 o Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
KLIN.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Klin.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Klin boli schválené.
K bodu 8. Návrh rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 (predkladá starosta obce, Bc. Svetláková)
Pracovníčka obce Mária Svetláková predniesla prítomným poslancom dve rozpočtové
opatrenia č. 14 a č. 15 pre rok 2014 v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej správy na rok 2014.
Rozpočtové opatrenie č. 14 - STAROSTA

zo dňa 28.11.2014

§ 14 ods. 1 a ods. 2
V súlade s ustanovením §14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p., sa vykonáva zmena rozpočtu obce KLIN na rok 2014 úpravou rozpočtových prostriedkov
nasledovne:

PRÍJMY ROZPOČTU
Druh príjmu
BEŽNÉ príjmy
(230) KAPITÁLOVÉ príjmy
(400) Finančné operácie
PRÍJMY SPOLU

§ 14 ods. 1
Schválený
rozpočet

Posledná úprava

UPRAVENÝ

ÚPRAVA ROZPOČTU

rozpočtu

ROZPOĆET

ROZDIEL

1 106 985,00
0,00
0,00

1 186 952,00
41,00
255 000,00

1 198 545,00
7 961,00
255 000,00

11 593,00
7 920,00
0,00

1 106 985,00

1 441 993,00

1 461 506,00

19 513,00

VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
PROGRAMY
1- PLÁN.,MANAŽM.,KONTR.
600 - BEŽNÉ výdavky

Schválený
rozpočet
135 258,00

rozpočtu
139 495,00

UPRAVENÝ
ROZPOCĚT
140 368,00

135 258,00

139 495,00

140 368,00

700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

2- PROPAG.,PREZENT.OBCE
600 - BEŽNÉ výdavky

600 - BEŽNÉ výdavky

600 - BEŽNÉ výdavky

ÚPRAVA ROZPOČTU
ROZDIEL

873,00
873,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 103,00

4 103,00

0,00

2 700,00

4 103,00

4 103,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 136,00

32 519,00

32 519,00

0,00

19 136,00

25 239,00

25 239,00

0,00

0,00

7 280,00

7 280,00

0,00

218 162,00

483 064,00

485 192,00

2 128,00

700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

4 - SLUŽBY OBČANOM

Posledná úprava

2 700,00

700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

3 - INTERNÉ SL.OBCE

§ 14 ods. 1

132 162,00

149 344,00

151 472,00

2 128,00

700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

86 000,00

333 720,00

333 720,00

0,00

5 - BEZPEČNOSŤ,OCHRANA

2 291,00

2 970,00

2 970,00

0,00

2 291,00

2 970,00

2 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 400,00

16 400,00

16 400,00

0,00

10 400,00

16 400,00

16 400,00

0,00

600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

6 - ŠPORT
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

47 412,00

47 815,00

47 815,00

0,00

47 412,00

47 815,00

47 815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 - VZDELÁVANIE

626 332,00

670 292,00

673 472,00

3 180,00

600 - BEŽNÉ výdavky

626 332,00

670 292,00

673 472,00

3 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 061 691,00

1 396 658,00

1 402 839,00

6 181,00

435 359,00

726 366,00

729 367,00

3 001,00

975 691,00

1 055 658,00

1 061 839,00

6 181,00

86 000,00

341 000,00

341 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 294,00

45 335,00

58 667,00

13 332,00

7 - KULTÚRA
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

VÝDAVKY SPOLU
OBEC
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - VÝDAVKOVÉ Fin. operácie

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Rozpočtové opatrenie č. 15 - OZ

zo dňa 12.12.2014

§ 14 ods. 1 a ods. 2
V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p., sa vykonáva zmena rozpočtu obce KLIN na rok 2014 úpravou rozpočtových prostriedkov
nasledovne:

PRÍJMY ROZPOČTU
Druh príjmu

§ 14 ods. 1
Posledná
úprava
rozpočtu

Schválený
rozpočet

BEŽNÉ príjmy

1 106 985,00

1 198 545,00

UPRAVENÝ

ÚPRAVA ROZPOČTU

ROZPOĆET

ROZDIEL

1 199 956,00

1 411,00

(230) KAPITÁLOVÉ príjmy

0,00

7 961,00

7 961,00

0,00

(400) Finančné operácie

0,00

255 000,00

255 000,00

0,00

1 106 985,00 1 461 506,00

1 462 917,00

1 411,00

PRÍJMY SPOLU

VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
PROGRAMY

§ 14 ods. 1
Posledná
úprava
rozpočtu

Schválený
rozpočet

1- PLÁN.,MANAŽM.,KONTR.

UPRAVENÝ

ÚPRAVA ROZPOČTU

ROZPOCĚT

ROZDIEL

135 258,00

140 368,00

140 368,00

0,00

135 258,00

140 368,00

140 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

4 103,00

4 253,00

150,00

2 700,00

4 103,00

4 253,00

150,00

700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

3 - INTERNÉ SL.OBCE

19 136,00

32 519,00

32 369,00

-150,00

19 136,00

25 239,00

25 089,00

-150,00

0,00

7 280,00

7 280,00

0,00

218 162,00

485 192,00

485 192,00

0,00

132 162,00

151 472,00

151 472,00

0,00

600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

2- PROPAG.,PREZENT.OBCE
600 - BEŽNÉ výdavky

600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

4 - SLUŽBY OBČANOM
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

5 - BEZPEČNOSŤ,OCHRANA
600 - BEŽNÉ výdavky

86 000,00

333 720,00

333 720,00

0,00

2 291,00

2 970,00

2 970,00

0,00

2 291,00

2 970,00

2 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 400,00

16 400,00

16 400,00

0,00

10 400,00

16 400,00

16 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 412,00

47 815,00

47 815,00

0,00

47 412,00

47 815,00

47 815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

626 332,00

673 472,00

674 429,00

957,00

626 332,00

673 472,00

674 429,00

957,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 061 691,00

1 402 839,00

1 403 796,00

957,00

435 359,00

729 367,00

729 367,00

0,00

975 691,00

1 061 839,00

1 062 796,00

957,00

86 000,00

341 000,00

341 000,00

0,00

700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

6 - ŠPORT
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

7 - KULTÚRA
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

9 - VZDELÁVANIE
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

VÝDAVKY SPOLU
OBEC
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - VÝDAVKOVÉ Fin.operácie

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

0,00

0,00

0,00

0,00

45 294,00

58 667,00

59 121,00

454,00

Rozpočtové opatrenia č. 14 a 15 sa týkajú predovšetkým zmien z dôvodu došlej dotácie na
územný plán, ZŠ s MŠ a ich kreditných príplatkov (dalo sa len 50%).
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne zobrali na
vedomie rozpočtové opatrenia č. 14 a 15.
Rozpočtové opatrenia boli vzaté na vedomie.
P. Svetláková poslancom predniesla návrh rozpočtu na ďalšie obdobie rokov 2015-2017.
Príjem rozpočtu je závislý aj od príjmu z daní FO a PO od 1.1.2015. Samotný príjem obce
z dane sa vypočítava komplikovaným spôsobom. Výdaj určuje OZ. Obec počíta na tento rok
s príjmom vyšším o 57.000,- Eur z podielových daní oproti minulému roku. Výdavky by mali
byť vyššie o 96.000,- oproti plánu na minulý rok.
P. Svetláková vysvetlila poslancom, že obec je povinná zostaviť viacročný rozpočet.
Schvaľovaný môže byť však po programoch nie položkovite. Programy zostali rovnaké ako

predchádzajúci rok. Celkový príjem počítame 1 157 763,00 a výdaj 1 157 763,00. Hrubé
príjmy vychádzali z roku 2014. Určite sa bude upravovať rozpočet v priebehu roka. Už teraz
vieme, že pre ZŠ s MŠ sa bude upravovať rozpočet, lebo im pravdepodobne prejde projekt,
ktorý bol podaný už minulý rok.
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLIN na roky 2015 - 2017
Očakávaná
Skutočné Skutočné Rozpočet
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
skutočnosť
plnenie za plnenie za
na rok
na rok
na rok
na rok
za rok
rok 2012 rok 2013
2014
2015
2016
2017
2014

ROZPOČET
BEŽNÉ PRÍJMY
100 - daňové príjmy
200 - nedaňové príjmy
300 - granty a transfery

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
200
300

FINANČNÉ PRÍJMY
400 - príjmové operácie
500 - úvery, pôžičky a
návratné výpomoci

BEŽNÉ PRÍJMY RO ZŠsMŠ
200 - nedaňové príjmy
300 - granty a transfery

PRÍJMY SPOLU :
BEŽNÉ VÝDAVKY
(600)
KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY (700)
FINANČNÉ VÝDAVKY
(800)
BEŽNÉ VÝDAVKY RO ZŠsMŠ (600)
KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ
(700)
VÝDAVKY SPOLU :

HOSPODÁRENIE
OBCE

PROGRAMY
OBCE (druh
výdavku)
1 - PLÁNOVANIE,
MANAŽMENT A
KONTROLA

1 009 169,68

1 161 301,47

1 106 985,00

1 193 677,00

1 157 263,00

1 156 157,00

1 156 157,00

516 412,65
23 093,51
469 663,52

610 291,70
27 559,65
523 450,12

614 207,00
20 810,00
471 968,00

633 457,00
32 741,00
527 479,00

638 700,00
23 580,00
494 983,00

638 700,00
23 580,00
493 877,00

638 700,00
23 580,00
493 877,00

181 532,31

33,48

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

34700
146832,31

33,48
0

0
0

41
0

0
0

0
0

0
0

170 558,44

0,00

0,00

255 000,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

255000

0

0

0

170558,44

0

0

0

0

0

0

11 075,48

17 579,59

0,00

785,00

500,00

500,00

500,00

11075,48
0

8475,08
9104,51

0
0

785
0

500
0

500
0

500
0

1 372 335,91

1 178 914,54

1 106 985,00

1 449 503,00

1 157 763,00

1 156 657,00

1 156 657,00

291 975,09

302 891,46

349 359,00

387 292,00

387 581,00

381 231,00

381 231,00

222 568,61

57 257,50

86 000,00

341 000,00

108 066,00

58 500,00

58 500,00

205 359,44

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

584 443,34

645 542,70

626 332,00

670 695,00

662 116,00

662 116,00

662 116,00

5 152,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 309 499,28

1 018 691,66

1 061 691,00

1 398 987,00

1 157 763,00

1 101 847,00

1 101 847,00

62 836,63

160 222,88

45 294,00

50 516,00

0,00

54 810,00

54 810,00

Skutočné Skutočné
plnenie za plnenie za
rok 2012
rok 2013

Rozpočet
na rok
2014

Očakávaná
skutočnosť
za rok 2014

Rozpočet
na rok
2015

Rozpočet
na rok
2016

Rozpočet
na rok
2017

142 834,15

147 745,30

135 258,00

140 368,00

134 199,00

129 349,00

129 349,00

*700

142 834,15
0,00

134 745,30
0,00

135 258,00
0,00

140 368,00
0,00

134 199,00
0,00

129 349,00
0,00

129 349,00
0,00

*800

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226,56

363,12

2 700,00

4 103,00

4 231,00

4 231,00

4 231,00

*700

226,56
0,00

363,12
0,00

2 700,00
0,00

4 103,00
0,00

4 231,00
0,00

4 231,00
0,00

4 231,00
0,00

*800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* 600

2 - PROPAGÁCIA
A REKLAMA
* 600

3 - INTERNÉ
SLUŽBY OBCE

6 314,51

9 405,88

19 136,00

32 519,00

28 934,00

27 434,00

27 434,00

6 314,51
0,00
0,00

9 405,88
0,00
0,00

19 136,00
0,00
0,00

25 239,00
7 280,00
0,00

28 934,00
0,00
0,00

27 434,00
0,00
0,00

27 434,00
0,00
0,00

557 359,98

127 080,02

218 162,00

484 117,00

266 686,00

217 120,00

217 120,00

129 431,93
222 568,61
205 359,44

93 184,37
33 895,65
0,00

132 162,00
86 000,00
0,00

150 397,00
333 720,00
0,00

158 620,00
108 066,00
0,00

158 620,00
58 500,00
0,00

158 620,00
58 500,00
0,00

604,09

1 014,24

2 291,00

2 970,00

3 060,00

3 060,00

3 060,00

604,09
0,00
0,00

1 014,24
0,00
0,00

2 291,00
0,00
0,00

2 970,00
0,00
0,00

3 060,00
0,00
0,00

3 060,00
0,00
0,00

3 060,00
0,00
0,00

8 486,03

11 607,54

10 400,00

16 400,00

10 300,00

10 300,00

10 300,00

8 486,03
0,00
0,00

11 607,54
0,00
0,00

10 400,00
0,00
0,00

16 400,00
0,00
0,00

10 300,00
0,00
0,00

10 300,00
0,00
0,00

10 300,00
0,00
0,00

4 077,82

75 932,86

47 412,00

47 815,00

48 237,00

48 237,00

48 237,00

* 600
*700
*800

4 077,82
0,00
0,00

52 571,01
23 361,85
0,00

47 412,00
0,00
0,00

47 815,00
0,00
0,00

48 237,00
0,00
0,00

48 237,00
0,00
0,00

48 237,00
0,00
0,00

9 - VZDELÁVANIE

589 596,14

645 542,70

626 332,00

670 695,00

662 116,00

662 116,00

662 116,00

* 600
*700
*800

584 443,34
5 152,80
0,00

645 542,70
0,00
0,00

626 332,00
0,00
0,00

670 695,00
0,00
0,00

662 116,00
0,00
0,00

662 116,00
0,00
0,00

662 116,00
0,00
0,00

1 309 499,28

1 018 691,66

1 061 691,00

1 398 987,00

1 157 763,00

1 101 847,00

1 101 847,00

* 600
*700
*800
4 - SLUŽBY
OBČANOM
* 600
*700
*800
5 - BEZPEČNOSŤ
A OCHRANA
* 600
*700
*800
6 - ŠPORT
* 600
*700
*800
7 - KULTÚRA

SPOLU:

Z programu 1. bolo do programu 3. presunuté 6690,- Eur, pretože sa zmenila klasifikácia
a správa budov a strojov sa nachádza v tomto programe. V programe 2. propagácia a reklama
bolo navýšenie o 230,- Eur – patrí tam medializácia, noviny a WEB stránka. V 3. programe
patria výdavky na OZ – odmeny a odvody, taktiež geometrické plány, správa a údržba
majetku obce. V programe 4. účtujeme cintorín, MR, odpadové hospodárstvo, verejné
osvetlenie, životné prostredie, spoločný stavebný úrad Zákamenné, údržba ciest, sociálne
služby, opatrovateľská služba, VPP, verejné priestranstvá. Na kapitálové výdavky by sa
použilo 150620,- z toho 58500,- Eur na dokončenie ciest, ďalej na výstavbu vodovodu
a kanalizácie 24415,- Eur a na budovu MŠ pri kostole 15151,- a na bežné výdavky 108166,Eur. Pri programe 5. bezpečnosť a ochrana bola žiadosť od požiarnikov na dotáciu na 3000,do rozpočtu sa dalo 3060,- V programe 6. šport podpora ŠK TJ Tatran Klin – žiadosť na sumu
10840,- Eur + ešte údržba ihriska (PHM) – 800,- Eur, celkom 11640,- Eur.
Poslanec Revaj sa opýtal, či by nemali platiť údržbu sami. Starosta hovorí, že je to obecný
pozemok. Poslanec Košút sa opýtal, či na údržbu ihriska je suma 800,- Eur dostačujúca. P.
Svetláková vysvetlila, že za minulý rok sa minulo 540,43 Eur na PHM na kosenie ihriska,
takže to stačí. Revaj protestuje, že sa schvaľuje len pre futbalistov a pritom nás box
reprezentuje oveľa viac, dokonca Triebeľovci sponzorujú aj futbalistov. Dokonca aj hokej sa
začína rozrastať. P. Svetláková hovorila, že navýšenie oproti minulému roku je o 1540,- Eur.
Revaj je v tomto bode hneď proti. P. Svetláková hovorila, že na základe zmeny zákona sme
im pridali aj na čistiace prostriedky, lebo si ich nemôže už dať obec do nákladov, ale si ich

musia vyúčtovať sami. Revaj – je veľa spolkov, ktoré by mohli dostať dotácie z rozpočtu.
Svetláková – nie je to možné pre každého, pretože sa vykonáva kontrola a organizácia, ktorá
nemá IČO a nedá sa overiť v registri – teda nie je samostatným právnym subjektom nemôžu
dostať dotáciu. Ak by robili, miestne spolky nejakú akciu, je možné im na toto poskytnúť
príspevok z obce, teda obec im zaplatí výdavky. Ak je aj nejaký miestny spolok bez IČO
a registrácie, rovnako ani FO, nie je im možné poskytnúť dotáciu z rozpočtu.
Starosta predniesol rozpísané náklady na TJ Tatran Klin pre poslancov OZ. Poslanec
Gonšenica – robí tam vôbec niekto niečo. Revaj – donekonečna sa im predsa nemôže dotácia
navyšovať. Starosta – je tam zahrnuté aj trénovanie žiakov. Riaditeľka ZŠ s MŠ – trénujú
v telocvični a nechcú platiť za prenájom. Termíny sú v telocvični obsadené už od septembra
a predsa sa im vždy ešte dá nejaký termín. Cena je stanovená na 7,- Eur a telocvičňa sa nedá
nafúknuť. Oni chcú aby to platila obec. Starosta jej odpovedal, že presne aj na to majú určenú
dotáciu. Svetláková vysvetlila, že obec predsa hradí aj mimoškolské dohody. Revaj namietal,
že aj iní futbalisti dostávajú dotácie a sú podstatne menšie.
Na program 7. bolo vyčlenené na výdavky Kd 15550,- Eur. V tomto programe sa zahrnuté
financie aj na sponzorovanie akcií miestnych spolkov. Na obecné akcie sú vyčlenené sumy
ako akcie ZŠ – 1000,- Eur, Páračky 200,- Eur, Prechod Kliňanským chotárom - 300,- Eur.
Riaditeľka Jaňáková hovorila, že aj stolnotenisti trénujú v telocvični 2x do mesiaca a oni
nemajú problém s uhrádzaním poplatku za priestory. P. Svetláková hovorila, že sú to pre nich
náklady navyše, ale oni nemôžu dostať dotáciu na prevádzku, lebo nie sú samostatne
registrovaní a mimoškolské prostriedky sú určené pre deti.
Zahŕňajú sa tam výdavky aj na MS Orlovňa 500,- Eur, na Kroniku obce 300,- Eur, na konci
roka pre posedenie dôchodcov 700,- Eur a samozrejme uvítanie detí 1540,- Eur. V programe
9. Vzdelávanie – rovnako ako v roku 2014 výdavky na ZŠ s MŠ – 24122,-.
P. Svetláková vysvetlila, že obec môže prijať VZN, kde bude dané, že dotácia je schválená na
jedno dieťa a od toho sa bude odvíjať výška dotácie pre školu. Riaditeľka podala žiadosť na
sumu 11060,- sú v tom zahrnuté činnosti MŠ, ZŠ 1. stupeň aj 2. stupeň – na výlety, exkurzie,
dielne, DD, Mikuláš, plavecký a lyžiarsky kurz. Poslanec Červeň sa pýtal ako to bolo vlani.
Riaditeľka mu odpovedala, že teraz sa musia výdavky deliť medzi MŠ a ZŠ 1. a 2. stupeň.
Rodičia minulý rok ocenili príspevky na výlety. Snaha bola aby mala každá trieda príspevok
100,- Eur. Robia sa aj aktivity, škola má florbalovú ligu, ktorá reprezentuje školu a je aj
školský krúžok ako záujmovú činnosť pre deti. Starosta hovoril, ale že nie každý s tým
príspevkom na výlety súhlasí. Svetláková – sú to ako mimoškolské exkurzie, treba to obhájiť.
Starosta – sú ale rodiny, ktorý aj keď dostanú, ale nepáči sa im to, pretože s tým majú aj iné
výdavky. Financie, ktoré majú svoje určenie by mali byť použité tak, ako sú určené, je to
predsa obecný výdaj. Prenájom priestorov boxeristom tiež nie je v poriadku. Mala by byť
dotácia a následne vyúčtovaný výdaj. Svetláková – škola dostala do rozpočtu všetko čo
žiadala, dostanú balík financií a rovnako dajú vyúčtovanie. Starosta informoval poslancom, že
škole bol schválený projekt, ktorý bude potrebné tiež prefinancovať obcou. Riaditeľka
vysvetlila, že ide o projekt cezhraničnej spolupráce a do mája musí byť zrealizovaný. Chce
aby deti mali možnosť ísť cez veľkú prestávku aj von, preto chce škola vybudovať v U pri
škole tzv. oddychovú zónu. Projekt zároveň zahŕňa aj cezhraničnú spoluprácu s Poľskou
republikou. 31.5.2015 musí byť všetko hotové a hodnota projektu je 51112,- Eur,
spolufinancovanie školy je 5%.
Poslanec Revaj zhodnotil, že futbalisti sa nedajú skontrolovať, majú vyúčtovanú stravu
a pritom vieme, že stavu majú plne sponzorovanú zo strany Koliby. Ďalej doplnil, že keď im
povedal, že dotáciu nebudú mať navýšenú, tak mali s tým veľký problém. Košút podporil

Revaja v tvrdení, že ich stravy je sponzorovaná, teda nemajú právo dostať 100% žiadaných
financií. Poslanec Gonšenica hovoril, že po každom zápase sa stravujú v kolibe. Starosta
s nimi súhlasil, že stravu teda treba odobrať zo žiadanej dotácie. Revaj – dotáciu treba upraviť
na úroveň minulého roka. Súhlasili s ním aj ďalší poslanci – Triebeľová, Červeň, Gonšenica.
Gonšenica – idú sa len opiť a neurobia nič, dokonca sú stále v tej istej lige. Dokonca aj pranie
majú zabezpečené obcou. Červeň – mal sa tu niekto z nich zúčastniť, aby dali vysvetlenie
k predloženému vyúčtovaniu. Revaj – mali by mať dotáciu vo výške vlaňajšieho rozpočtu +
200,- Eur na čistiace prostiedky, keď si ich musia už vyúčtovať sami. Teda dotácia na rok
2015 by mala byť 9500,- Eur. Súhlasí aj Košút a Gonšenica.
Riaditeľka sa ešte informovala, či tomu správne rozumie, že tento rok to ešte ostane ohľadom
školy a financií po starom a v priebehu roka bude prijaté VZN, na základe ktorého budú
prostiedky presunuté na školu cez originálne kompetencie. Starosta aj p. Svetláková jej to
potvrdili.
P. Svetláková sa opýtala, čo teraz s rozdielom sumy, ktorá nepôjde pre futbalistov. Revaj
navrhol prihodiť organizáciám po 100,- Eur a zvyšok dať škole. Starosta hovorí, že necháme
rezervu a dáme to do programu 7. na kultúru. Ak by bola nejaká kultúrna akcia. Starosta sa
spýtal, či na škole ešte funguje folklórny krúžok. Riaditeľka odpovedala, že funguje, ale že
ich žiadosť zahŕňa aj túto položku. Riaditeľka zároveň pozvala všetkých na vianočnú
besiedku, ktorá sa uskutoční 18.12.2014 v KD.
Starosta obce vyzval poslancov aby schválili rozpočet obce Klin na rok 2015 aj so
zapracovanými zmenami.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň, Ľubomír Košút t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
Rozpočet obce Klin na rok 2015 bol schválený.
Zároveň požiadal poslancov aby odsúhlasili žiadosti o dotáciu pre nasledovné spolky:
a) Centrum voľného času „Maják,“ Komenského 487, 029 01 Námestovo vo výške 90,- Eur
b) Obecný športový klub - Stolno-tenisové družstvo, Mgr. Miloš Bahleda, 029 41 Klin 111
vo výške 100,- Eur
c) ZO SZCH v Kline, 029 41 Klin 360 vo výške 200,- Eur
d) Občianske združenie Orlovňa Klin, 029 41 Klin 199 vo výške 500,- Eur
e) Slovenský zväz chovateľov poštových holubov Klin, 029 41 Klin vo výške 100,- Eur
f) Miestny spolok SČK v Kline, 029 41 Klin vo výške 300,- Eur
g) Základná organizácia Jednota dôchodcov Slovenska, 029 41 Klin vo výške 300,- Eur
h) Poľovné združenie 029 41 Klin vo výške 200,- Eur
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Ľubomír Košút, Zdenka Triebeľová, Viliam
Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 8 z prítomných 8 poslancov
OZ, ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
Dotácie pre miestne spolky boli schválené.
P. Svetláková predniesla poslancom OZ aj návrh rozpočtu na roky 2016 – 2017. Vysvetlila
im, že sa počíta s 55000,- Eur rezervou. Rozpočet nesmie byť schodkový.
Starosta obce vyzval poslancov aby vzali rozpočet na roky 2016 – 2017 na vedomie.
Rozpočet bol vzatý na vedomie.

K bodu 9. Doplnenie zástupcov do Rady školy pri ZŠ s MŠ (predkladá starosta obce)
Nakoľko došlo k zmene v radoch poslancov OZ navrhuje aj zmenu člena z radu poslancov do
rady školy. Treba delegovať zástupcov – preto navrhuje Ing. Petra Jendroľa, Zdenku
Triebeľovú a Viliama Bahledu.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne odsúhlasili
zástupcov do rady školy
Zástupcovia do rady školy boli delegovaní.

K bodu 10. Žiadosti občanov – o výstavbu RD, žiadosti spolkov a organizácií
1. Žiadosť Michala a Ľubice Voškovej, bytom Ul. Borinova 896/3, 02901 Námestovo o
výstavbu RD. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zákona
s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Ľubomír Košút, Zdenka Triebeľová, Viliam
Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 8 z prítomných 8 poslancov
OZ, ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
Žiadosť bola schválená.
2. Žiadosť manželov Ing. Jany a Martina Loffaya, bytom č. 212, 029 41 Klin o obnovu
a stavebné úpravy RD Plátennícky dom, obnova národnej kultúrnej pamiatky.
Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zákona a na základe záväzného
stanoviska Krajského pamiatkového úradu Žilina, č. KPUZA-2014/171324/71435/BER, zo dňa 04.11.2014.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Ľubomír Košút, Zdenka Triebeľová, Viliam
Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 8 z prítomných 8 poslancov
OZ, ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
Žiadosť bola schválená.
3. Žiadosť Mgr. Sylvie Rusnákovej, bytom Slnečná 162/9, 029 01 Námestovo o
výstavbu RD. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zákona
s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Ľubomír Košút, Zdenka Triebeľová, Viliam
Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 8 z prítomných 8 poslancov
OZ, ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
Žiadosť bola schválená.
4. Žiadosť Ľudovíta Večereka, bytom č. 515, 029 41 Klin výstavbu RD. Stavebné
povolenie bude vydané v zmysle stavebného zákona s vybudovaním inžinierskych
sietí na vlastné náklady.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Ľubomír Košút, Zdenka Triebeľová, Viliam
Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 8 z prítomných 8 poslancov
OZ, ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
Žiadosť bola schválená.
5. Žiadosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Kline o poskytnutie
priestorov v budove bývalej materskej školy č. 224, 029 41 Klin.

ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Ľubomír Košút, Zdenka Triebeľová, Viliam
Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 8 z prítomných 8 poslancov
OZ, ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
Žiadosť bola schválená.

K bodu 11. Informácie, rôzne
1. Kúpnopredajnú zmluvu medzi Obcou Klin zastúpenou starostom obce Štefanom
Peňákom a predávajúcim Romanom Ganobjakom na odkúpenie pozemku pod miestnu
komunikáciu. Predmetom odkúpenia je pozemok CKN par. č. 1318/105 orná pôda
o výmere 20 m2. Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti je 1 Eur/m2. Predávajúci je
vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Klin, pozemku zapísaného na LV č.1873 k. ú. Klin
pod A parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parcela CKN 1318/105
–orná pôda o výmere 20 m2, pod B18 Ganobjak Roman v podiele 1/1- ina.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Ľubomír Košút, Zdenka Triebeľová, Viliam
Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 8 z prítomných 8 poslancov
OZ, ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
Starosta dal hlasovať.
2. Kúpnopredajnú zmluvu medzi Obcou Klin zastúpenou starostom obce Štefanom
Peňákom a predávajúcimi: Volf Štefan, rod. Volf, nar. 22.09.1951, Klin 197,
Jadroňová Petronela, rod. Pajtová, nar. 04.05.1955, Klin 214, na odkúpenie pozemku
pod miestnu komunikáciu podľa GP č. 37048201-40/2012, ktorý vyhotovil Ing.
Jaroslav Genšor. Táto zmluva už bola niekoľkokrát schvaľovaná, ale pre zmenu
účastníkov z dôvodu dedičského konania sa musí znovu preschvaľovať. Predmetom
odkúpenia sú nasledovné pozemky CKN par. č. 1229/10 TTP o výmere 160 m2.
Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti je 1 Eur/m2. CKN par. č. 1229/9 TTP o výmere
157 m2. Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti je 1 Eur/ m2.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Karol Revaj, Ľubomír Košút, Zdenka Triebeľová, Viliam
Bahleda, Ing. Peter Jendroľ, Peter Štepunek, Pavol Červeň t.j. 8 z prítomných 8 poslancov
OZ, ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
3. 17.12.2014 o 10:00 sa bude konať rozporovacie konanie ohľadom prejednávania
pripomienok k ÚPN doplnok č. 2, preto prosí aby sa zúčastnili členovia stavebnej
komisie.
4. 21.12.2014 sa bude konať v KD vzdanie úcty životu, zatiaľ máme 38 detí, preto prosí
členov kultúrnej komisie aby sa zúčastnili tejto udalosti.
Riaditeľka odchádza 21:37.
5. 31.12.2014 bude po sv. omši punč na parkovisku pod kostolom, takže všetkých
pozýva.
6. 3.1.2015 bude sa konať stolno-tenisový turnaj.

K bodu 12. Diskusia
Mandátová komisia predložila správu o tom, že poslanec zložil zákonom predpísaný sľub.
Zároveň zhodnotili, že poslancovi nebráni nič vo výkone poslaneckého mandátu z pohľadu
nezlučiteľnosti funkcií.
K bodu 13. Uznesenie (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 14. Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom a hosťom za účasť a rokovanie
OZ ukončil.

Štefan Peňák
starosta obce
Overovatelia zápisnice:

Zdenka Triebeľová
Dušan Gonšenica

Zapísala: Mgr. Monika Huráková

