Zápisnica z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klin,
konaného dňa 31. Októbra 2014.
Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Neprítomní:

-

Ďalší prítomní:

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

Verejnosť:

Ing. arch. Anna Gočová, Ing. arch. Marián Goč, Katarína Laššáková,
Katarína Ťasnochová, Jana Pavlovičová, Karol Revaj

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
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.
Starosta oznámil poslancom, že Ing. Katarína Košútová sa vzdala poslaneckého mandátu,
keďže je od 1.10.2014 zamestnancom obce.
Ospravedlnení poslanci: 3
Neospravedlnení: 0
Starosta konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 5 z 8 poslancov a OZ je spôsobilé sa
právoplatne uznášať.
Starosta predložil poslancom návrh programu na rokovanie nasledovne:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania a voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
a zapisovateľky.
3. Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov a občanov k Dodatku č. 2 ÚPN obce
Klin. (predkladá starosta obce a Ing. Arch. Anna Gočová)
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020. (predkladá starosta obce)
5. VZN č. 18/2014 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na
území obce KLIN. (predkladá starosta obce, Anna Volfová)
6. Prejednanie audítorskej správy konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013. (predkladá
Bc. Mária Svetláková)

7. Úprava rozpočtu a rozpočtové opatrenia. (predkladá Bc. Mária Svetláková)
8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Klin za školský rok 2013/2014.
(predkladá Mgr. Alexandra Jaňáková )

9. Návrhy zmlúv na vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod MK. (predkladá starosta obce)
10. Žiadosti občanov. (predkladá starosta obce)
11. Informácie starostu obce, pošta. (predkladá starosta obce)
12. Diskusia – interpelácie.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver.
15. Slávnostné ukončenie volebného obdobia 2010-2014.

Starosta vyzval prítomných hostí, aby sa vyjadrili svoje pripomienky.
P. Katarína Laššáková povedala, že doručila na Obec Klin list – vyjadrenie k riešeniu ich
problému s MK pri ich dome.
Starosta navrhol poslancom zmenu programu, aby sa na začiatku prečítal doručený list
a potom vyzval prítomných poslancov, aby predniesli svoje návrhy, resp. pripomienky
k predloženému programu. Starosta dal hlasovať za uvedený návrh programu.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Program rokovania bol schválený.

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a poverenie
písaním zápisnice nasledovne:
Návrhová komisia: Pavol Červeň a Dušan Gonšenica
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Košút a Zdenka Bošanová
Zapisovateľka: Mgr. Monika Huráková, pracovníčka obce
Za schválenie členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku zápisnice
OZ hlasovali:
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Členovia návrhovej komisie, overovatelia a zapisovateľka zápisnice OZ boli schválení.
Na začiatku rokovania prečítal starosta obce doručený list od p. Kataríny Laššákovej.
Uvedený list je prílohou zápisnice.
Starosta podal svoje vyjadrenie ohľadom niekoľkých vyjadrení v liste. Cesta patriaca pod
obec je v šírke 2,2 m, v obci je takýchto úsekov s rovnako položenými RD viac. Sám to riešiť
nebude a nemôže, je na to zákonný postup, ako sa to môže urobiť. Poslanec Ľubomír Košút sa
opýtal, či bol pri tomto incidente, keď starosta „vyhlásil“, že dá sám zbúrať daný oporný múr,
prítomný nejaký svedok. Stavebný úrad vydáva súhlas na vybudovanie. Karol Revaj hovoril,
že sa osobne angažoval ako poslanec v danej veci a dohodli sa s nimi spolu so starostom, že
sa im vybuduje oporný múr na odrazenie vody. Celkové náklady obce by boli okolo 500,- Eur
a cesta by potom bola aspoň nejaká. Karol povedal, že je mu ľúto celej situácie. Starosta sa
pripojil, že aj jemu je ľúto. Karol Revaj sa vyjadril, že poslanec Sroka urobil neskôr zmätok
a vyhlásil, že sa tam oporný múr nemôže postaviť, lebo na to v rozpočte nie sú peniaze
a navyše Svetlošáci a Vorčáci nebudú môcť vychádzať z vlastných dvorov. Katarína
Laššáková povedala, je zaujímavé, že Šaštínsky sa vyjadrili, že by pustili pod cestu, ale oni
nemajú „čo“ pustiť, pretože tam, kde by mohli – netreba a tam, kde treba už nie je z čoho.
Karol vyjadril názor, že by sa im dalo urobiť ten múr, ale Svetlošáci a Vorčáci by si museli
posunúť plot asi o meter do dvora, aby sa im dalo vychádzať, lenže na to treba dialóg
všetkých zúčastnených.

Katarína Laššáková potom ešte ukázala starostovi obce fotky, ako naši zamestnanci osádzajú
značky, aká je kultúra pri práci – dodá dokumentáciu – vytlačené fotky. Na to p. Laššáková
odchádza. Starosta jej ešte povedal, aby napísali vyjadrenie a nejaké riešenie sa nájde. P.
Laššáková, len dodala, že vyjadrení už napísali dosť.

K bodu 3. Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov a občanov k Dodatku č. 2
ÚPN obce Klin (predkladá starosta obce a Ing. Arch. Anna Gočová)
Starosta vyzval p. Gočovú, aby prečítala pripomienky a následné riešenia, ktoré sa týkajú
dodatku č. 2 ÚPN obce Klin.
Celkovo sa čakalo na 32 stanovísk. Pripomienky boli zapracované a celá dokumentácia sa
doručí na obec.
Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov samosprávneho kraja, štátnej správy,
právnických a fyzických osôb a verejnosti k návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Klin,
predložených Ing. arch. Annou Gočovou, OSO ÚPP a ÚPD s nasledovnými stanoviskami
obstarávateľa k týmto pripomienkam:
1. Pripomienka č. 20 - DAKNA Námestovo
ČIASTOČNE AKCEPTOVANÉ – NEAKCEPTOVANÉ nasledovným spôsobom:
- Obec nesúhlasí so stanoviskom Dakny k návrhu malej priemyselnej zóny pozdĺž
cestnej komunikácie Klin – Námestovo.
AKCEPTOVANÉ
- Spracovateľ doplnil do textovej časti regulatív: Pri výstavbe RD v lokalite ROVEŇ 1
zabezpečiť sprísnený dohľad pri riešení zausťovania trativodov do melioračnej siete.
2. Pripomienka č. 21 - Jana Pavlovičová, Klin č. 396
NEAKCEPTOVANÉ
- V rámci tohto prerokovania, nie je možné meniť funkciu. V prípade zmeny funkcie je
potrebné spracovať nový návrh a znovu prerokovať. Uvedená zmena funkcie sa bude
riešiť v ďalšom doplnku. P. Pavlovičová podá žiadosť na obec o vypracovanie nového
doplnku.
Ťaskovka je rekreačnou oblasťou a zmena na obytnú bude pravdepodobne nereálna,
pravdepodobnejšie by bolo, keby sa zmenila funkcia na zmiešanú, teda rekreačno-obytnú. P.
Pavlovičová hovorila, že sa tam aj tak stavajú rodinné domy, ale nie ako domy, ale ako chaty.
A výstavba v Ťaskovke sa dosť rozmáha. Či by sa nedalo, aspoň nejakou výnimkou, ak by to
schválilo OZ. Keď sa informovala pri ochranároch, oni podali ústne vyjadrenie, že v tom
nevidia nijaký problém, pretože I. stupeň ochrany je pod Ťaskovku, samotná Ťaskovka je už
II. stupeň ochrany. Gočová jej podala vyjadrenie ako bolo už spomenuté vyššie, že v tomto
dodatku to nie je možné, tento sa už musí dokončiť. Ak by ale obec pripravila ďalší - tretí,
nevidí v tom problém, aby to tam bolo zapracované. Ak by to chcela obec zapracovať do
tohto – druhého dodatku, bol by problém, pretože by obec musela vrátiť prostriedky, ktoré jej
boli na tento účel poskytnuté z ministerstva, a výdavky, ktoré už boli na tento dodatok
vynaložené by obec musela hradiť z vlastných zdrojov. Samozrejme problém by bol aj so
všetkými vyjadreniami z kompetentných inštitúcii, pre prerobený druhý dodatok by boli
neplatné a obec by si musela žiadať vyjadrenia znova a tiež nevieme ako by sa k tomu
postavili ochranári. Jana Pavlovičová povedala, že chce len aby sa tam mohol postaviť
rodinný dom ako rodinný dom nie ako chatu, teda aby to bola rodinná oblasť. P. Gočová
v tom nevidí problém, pretože zastavané územie to je. Karol Revaj hovoril, že je tam už
viacero RD, ktoré sú už teraz obývané a ďalší plánujú výstavbu. Gočová povedala, že

rozumie, o RD sa treba z pohľadu obce starať – osvetlenie, smeti, odhŕňanie snehu. Ťaskovka
bola obytnou oblasťou a na rekreačnú sa zmenila až v roku 1998.
Poslanec Košút hovoril, že v prípade ak by sa robil ďalší dodatok – tretí, bolo by dobré
pozbierať pripomienky od občanov a na základe toho začať tretí dodatok. Sú požiadavky
v časti pri Hurákoch o výstavbu piatich RD. Okolo Gurovcov sú tiež požiadavky. Chodilo sa
tam pre merania aj predtým a zmeny a rozšírenia tam nenastali žiadne. Karol Revaj hovoril,
že aj v tej časti pri Andrei Kekeľákovej sú požiadavky na rozšírenie.
3. Pripomienka č. 22 – Peter Sitarčík, Hamuliakova 178/20, Námestovo
NEAKCEPTOVANÉ
- Uvedená križovatka nie je predmetom tejto územnoplánovacej dokumentácie.
4. Pripomienka č. 23 – Roman Sitarčík, Klin č. 70
NEAKCEPTOVANÉ
- Cesta, navrhovaná v územnom pláne, sa len dotýka uvedených parciel v malom
rozsahu. Odvedenie dažďových vôd z cesty bude riešené v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie.
5. Pripomienka č. 24 – Eva Nováková rod. Sitarčíková – OZ pripomienku
neakceptuje
NEAKCEPTOVANÉ
- Cesta, navrhovaná v územnom pláne, sa len dotýka uvedených parciel v malom
rozsahu. Odvedenie dažďových vôd z cesty bude riešené v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie.
6. Pripomienka č. 25 – Dušan Majkút a manželka Mgr. Darina Majkútová rod.
Tomaštíková, Lazová 343, Zubrohlava – OZ pripomienku neakceptuje
NEAKCEPTOVANÉ
- Cesta, navrhovaná v územnom pláne, sa len dotýka uvedených parciel v malom
rozsahu. Odvedenie dažďových vôd z cesty bude riešené v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie.
7. Pripomienka č. 26 – Ján Kubánek a Gerhard Kubánek, obaja Klin č. 386
ČIASTOČNE AKCEPTOVANÉ
- Na požadovaných parcelách, je možné realizovať tri rodinné domy v zmysle
schváleného ÚPN-O a ZaD č.1. Ostatné parcely nie je možné akceptovať, pretože
v rámci tohto návrhu nie je možné rozširovať navrhované rozvojové územia.
V prípade rozšírenia, je potrebné spracovať nový návrh a znovu ho prerokovať.
Na cestu sa tam nechalo 8 m, v tej časti je možnosť umiestniť dva rodinné domy a je
pravdepodobné, že by tam mohol byť ešte jeden, toto už bolo schválené dodatkom č. 1. Ďalšie
dva by už bol problém, teda do doplnku č. 2 sa nedajú zapracovať. Dokladovali výpisom
z pozemkovej knihy. Budú prizvaní na prerokovanie pripomienok. Ak by mali záujem môžu
rovnako podať podnet na doplnok č. 3.
Jana Pavlovičová odchádza 17:15.
8. Pripomienka č. 27 – Soňa Krivániková, Klin č. 172
ČIASTOČNE AKCEPTOVANÉ
- Na požadovaných parcelách č. 1018/9 a 1018/10 rodinné domy je možné realizovať.
Výstavba rod. domu na parcele č. 1018/11 nie je možná, pretože v rámci tohto návrhu
sa nedá rozširovať navrhované rozvojové územia. V prípade rozšírenia, je potrebné
spracovať nový návrh a znovu ho prerokovať.
9. Pripomienka č. 28 – Mária Krčmáriková, Klin č. 310
NEAKCEPTOVANÉ
- Nesúhlas pani Krčmárikovej, podmienený inou v územnom pláne neuvažovanou
trasou, t.j. nie je opodstatnený. Pripomienka je bezpredmetná.

10. Pripomienka č. 29 – SSE – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
AKCEPTOVANÉ
Spracovateľ doplnil do textovej časti a grafickej časti:
- Prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové.
- Trafostanice riešiť ako kioskové. Napojenie nových odberných miest je možné, len
z trafostaníc vo vlastníctve SSE-D a.s.. Počet a umiestnenie trafostaníc v lokalite
Dakna bude určený po vypracovaní zástavovej štúdie s výkonovou bilanciou danej
lokality. Spracovateľ v lokalitách A1.3/3, A1.7/10 umiestnil novú trafostanicu.
- Rozvody NN riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m.
- V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia v správe SSE-D
a.s., od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo.
- Ostatné požiadavky nie sú predmetom ÚPN.
Prejednanie pripomienok, u ktorých vznikol rozpor s návrhom Dodatku č. 2 ÚPN Obce Klin
je potrebné prerokovať v opätovnom prerokovaní v zmysle §22 ods. 7 stavebného zákona.
Všetci budú prizvaní na prerokovanie,
akceptácie/neakceptácie pripomienky.

kde

dostanú

jednotlivo

vysvetlenie

17:25 odchádzajú manželia Gočoví.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Prejednanie pripomienok, v ktorých vznikol rozpor s návrhom ÚP obce Klin v Dodatku č.2
v rozporovacom konaní boli vzaté na vedomie.

K bodu 4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020 (predkladá
starosta obce)

Starosta predniesol prítomným poslancom program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Program PHSR rieši všetky oblasti, ktorých by sa mal týkať ďalší rozvoj obce v období 20142020, čo sa urobilo, čo sa nachádza v obci, história a strategické ciele – zlepšenie kvality
životného prostredia, priority, špeciálne ciele. Týka sa to napr. dobudovanie, modernizáciu
inžinierskych sietí, budov a i., vytvorenie nových pracovných miest, zvýšenie využiteľnosti
miestnych zdrojov.
Súčasťou PHSR v prílohe č. 2 je vzor monitorovacej správy pre hodnotenie plnenia
strategických cieľov.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a schválili program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020 bol schválený.
17:32 prišiel poslanec Jozef Sroka.

K bodu 5. VZN č. 18/2014 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní
stavieb na území obce KLIN (predkladá starosta obce, Anna Volfová)
Anna Volfová predniesla prítomným poslancom návrh VZN č. 18/2014, po schválení
nadobúda účinnosť dňa 01.07.2015.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa
postupuje pri určovaní a označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na
celom území obce Klin. Označenie názvov ulíc a verejných priestranstiev slúži obci a
ostatným subjektom na získanie prehľadu o umiestnení stavieb a súčasne prispeje k lepšej
orientácii, pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia určitého
objektu alebo osoby.
Karol Revaj vyslovil pripomienku, že by mohol byť problém pri uliciach, ktoré sú ešte len
plánované, nie sú reálne ani odkúpené, nie je tam ani nijaká provizórna cesta. Cudzinci,
nemajú odkiaľ vedieť, že sa tou cestou nedostanú tam, kam chcú. Skončia na mŕtvom bode,
lebo cesta je vyznačená, ale nepokračuje. Starosta oponoval, že sa tak vytvárajú aspoň
nepísané stavebné pozemky. P. Volfová povedala, že sa tak robilo aj kvôli číslovaniu domov.
Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné
nežijúce osobností, na významných rodákov, na veci a pod.. Názvy ulíc boli obecným
zastupiteľstvom schválené. Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny podľa územnoplánovacej
dokumentácie podľa ciest a miestnych komunikácii na lepšiu orientáciu v obci. Každá ulica
a verejné priestranstvo má svoj názov.
V prílohe č. 1 sú podľa abecedného zoznamu určené názvy ulíc. Pri písaní plnej adresy sa
zvykne správne používať názov ulice v spojení so súpisným číslom lomené orientačným
číslom stavby. Grafický podklad situovania ulíc je zakreslený v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
Názvy ulíc a ktoré rodinné domy patria do danej ulice sú určené v prílohe č. 3 tohto
nariadenia.
Stavby sa číslujú súpisnými číslami a orientačnými číslami. Anna Volfová hovorila, že podľa
zákona sa stavby číslujú v takom poradí, ako podajú žiadosť o pridelenie súpisného čísla,
preto by prečíslovanie domov v obci nič nevyriešilo. Sú ešte nejaké prieluky, tak sa dávajú
domom, v približne označenej časti. Na zorientovanie sa budú preto slúžiť orientačné čísla.
Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky
rovnakého vzoru. Pripravili návrh, kde sa nachádza názov ulice spolu s orientačnými
a súpisnými číslami, pre existujúce RD aj pre prieluky.
Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na orientáciu v
obci a na konkrétnej ulici.
Návrh VZN č. 18/2014 je súčasťou zápisnice.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a schválili VZN č. 18/2014.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
VZN č. 18/2014 bolo schválené.

K bodu 6. Prejednanie audítorskej správy konsolidovanej účtovnej závierky k
31.12.2013 (predkladá Bc. Mária Svetláková)
Mária Svetláková predniesla prítomným poslancom audítorku správu konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2013.
Audítor vyjadril názor, že konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy,
ktorú za konsolidovaný celok zostavila obec Klin, poskytuje pravdivý a verný obraz
konsolidovanej finančnej situácie k 31.12.2013 a jej konsolidovaného výsledku hospodárenia
za rok 2013 v súlade so zákonom o účtovníctve.
Zároveň predniesla dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 ods.5
k 31.12.2013.
Starosta vyzval poslancov aby zobrali na vedomie správu audítora a dodatok správy audítora.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Dané bolo vzaté na vedomie.

K bodu 7. Úprava rozpočtu a rozpočtové opatrenia (predkladá Bc. Mária Svetláková)
Mária Svetláková predniesla prítomným poslancom úpravu rozpočtu č. 13 obce Klin
k 31.10.2014. Zároveň predniesla aj rozpočtové opatrenia č. 9, č. 10, č. 11 a č.12 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. 13 - OZ

zo dňa 31.10.2014

§ 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

Posledná úprava

UPRAVENÝ

rozpočet

rozpočtu

ROZPOĆET

1 106 985,00
0,00
0,00

1 186 952,00
0,00
255 000,00

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

0,00
41,00
0,00

1 106 985,00

1 441 952,00

1 441 993,00

41,00

VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
PROGRAMY
1- PLÁN.,MANAŽM.,KONTR.
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
2- PROPAG.,PREZENT.OBCE
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky

ÚPRAVA
ROZPOČTU
ROZDIEL

Schválený
rozpočet
135 258,00
135 258,00
0,00
2 700,00
2 700,00
0,00

§ 14 ods. 1
Posledná úprava
rozpočtu
138 654,00
138 654,00
0,00
3 570,00
3 570,00
0,00

UPRAVENÝ
ROZPOCĚT
139 495,00
139 495,00
0,00
4 103,00
4 103,00
0,00

ÚPRAVA
ROZPOČTU
ROZDIEL
841,00
841,00
0,00
533,00
533,00
0,00

3 - INTERNÉ SL.OBCE
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
4 - SLUŽBY OBČANOM
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
5 - BEZPEČNOSŤ,OCHRANA
600 - BEŽNÉ výdavky
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

19 136,00
19 136,00
0,00
218 162,00
132 162,00
86 000,00
2 291,00
2 291,00
0,00
10 400,00
10 400,00
0,00
47 412,00
47 412,00
0,00
626 332,00
626 332,00
0,00

23 146,00
23 146,00
0,00
494 744,00
153 744,00
341 000,00
2 870,00
2 870,00
0,00
16 300,00
16 300,00
0,00
47 082,00
47 082,00
0,00
670 292,00
670 292,00
0,00

32 519,00
25 239,00
7 280,00
483 064,00
149 344,00
333 720,00
2 970,00
2 970,00
0,00
16 400,00
16 400,00
0,00
47 815,00
47 815,00
0,00
670 292,00
670 292,00
0,00

9 373,00
2 093,00
7 280,00
-11 680,00
-4 400,00
-7 280,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
733,00
733,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 061 691,00

1 396 658,00

1 396 658,00

0,00

435 359,00

726 366,00

726 366,00

0,00

v tom:

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

975 691,00 1 055 658,00
86 000,00
341 000,00
0,00
0,00

45 294,00

45 294,00

1 055 658,00
341 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

45 335,00

41,00

Najväčšia zmena časť 4 – preklasifikovať verejné služby na interné služby. Ako vlastník
budov sme povinný starať sa o majetok.
Martin Svetlošák ako nájomník, mal kontrolu a bolo by dobré aby sa na tejto budove dal
urobiť nový hromozvod, starý je nefunkčný a rekonštrukcia by bola drahšia ako nový.
Z nájmu budov má obec príjem.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin požiadala o zakúpenie konvektomatu pre výdajnú ŠJ – je to
kapitálový výdavok. Nejde o navýšenie rozpočtu a ide o mimorozpočtové prostriedky.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a schválili rozpočtové opatrenie č.
13.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Úpravu rozpočtu č.13 obce Klin z 31.10.2014 bola schválená.

Rozpočtové opatrenie č. 9

zo dňa 31.07.2014
§ 14 ods. 1 - Účelovo určené prostriedky zo ŠR (DOTÁCIA ŠR- INDIVID.POTREBY, VOĽBY-EÚ)
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
1 106 985,00
0,00
0,00

Posledná
úprava

UPRAVENÝ

rozpočtu
1 174 854,00
0,00
255 000,00

ROZPOĆET
1 178 278,00
0,00
255 000,00

ROZDIEL
3 424,00
0,00
0,00

1 106 985,00 1 429 854,00

1 433 278,00

3 424,00

VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
PROGRAMY
600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - VÝDAVKOVÉ Fin.operácie

VÝDAVKY SPOLU
OBEC
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

ÚPRAVA
ROZPOČTU

§ 14 ods. 1
Posledná
úprava
rozpočtu
1 043 560,00
341 000,00
0,00

UPRAVENÝ
ROZPOCĚT
1 046 984,00
341 000,00
0,00

ÚPRAVA
ROZPOČTU
ROZDIEL
3 424,00
0,00
0,00

1 061 691,00 1 384 560,00
435 359,00 719 836,00
45 294,00
45 294,00

1 387 984,00
723 260,00
45 294,00

3 424,00
3 424,00
0,00

Schválený
rozpočet
975 691,00
86 000,00
0,00

Rozpočtové opatrenie č. 10

zo dňa 01.08.2014

§ 14 ods. 1 - Účelovo určené prostriedky zo ŠR (DOTÁCIA ŠR- ÚPSVaR §50j, §56)
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

Posledná
úprava

UPRAVENÝ

rozpočet
1 106 985,00
0,00
0,00

rozpočtu
1 178 278,00
0,00
255 000,00

ROZPOĆET
1 178 888,00
0,00
255 000,00

ROZDIEL
610,00
0,00
0,00

1 106 985,00

1 433 278,00

1 433 888,00

610,00

VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

ÚPRAVA
ROZPOČTU

§ 14 ods. 1

600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - VÝDAVKOVÉ Fin.operácie

Schválený
rozpočet
975 691,00
86 000,00
0,00

Posledná
úprava
rozpočtu
1 046 984,00
341 000,00
0,00

UPRAVENÝ
ROZPOCĚT
1 047 594,00
341 000,00
0,00

ÚPRAVA
ROZPOČTU
ROZDIEL
610,00
0,00
0,00

VÝDAVKY SPOLU

1 061 691,00

1 387 984,00

1 388 594,00

610,00

435 359,00
45 294,00

723 260,00
45 294,00

723 870,00
45 294,00

610,00
0,00

PROGRAMY

OBEC
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Rozpočtové opatrenie č. 11

zo dňa 01.09.2014

§ 14 ods. 1 - Účelovo určené prostriedky zo ŠR (DOTÁCIA ŠR- ÚPSVaR §50j)
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

Posledná
úprava

UPRAVENÝ

rozpočet
1 106 985,00
0,00
0,00

rozpočtu
1 178 888,00
0,00
255 000,00

ROZPOĆET
1 183 830,00
0,00
255 000,00

ROZDIEL
4 942,00
0,00
0,00

1 106 985,00

1 433 888,00

1 438 830,00

4 942,00

VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

ÚPRAVA
ROZPOČTU

§ 14 ods. 1

600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - VÝDAVKOVÉ Fin.operácie

Schválený
rozpočet
975 691,00
86 000,00
0,00

Posledná
úprava
rozpočtu
1 047 594,00
341 000,00
0,00

UPRAVENÝ
ROZPOCĚT
1 052 536,00
341 000,00
0,00

ÚPRAVA
ROZPOČTU
ROZDIEL
4 942,00
0,00
0,00

VÝDAVKY SPOLU

1 061 691,00

1 388 594,00

1 393 536,00

4 942,00

435 359,00
45 294,00

723 870,00
45 294,00

724 250,00
45 294,00

380,00
0,00

PROGRAMY

OBEC
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Rozpočtové opatrenie č. 12

zo dňa 01.10.2014

§ 14 ods. 1 - Účelovo určené prostriedky zo ŠR (DOTÁCIA ŠR- ÚPSVaR §50j)
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

Posledná
úprava

UPRAVENÝ

rozpočet
1 106 985,00
0,00
0,00

rozpočtu
1 183 830,00
0,00
255 000,00

ROZPOĆET
1 186 952,00
0,00
255 000,00

ROZDIEL
3 122,00
0,00
0,00

1 106 985,00

1 438 830,00

1 441 952,00

3 122,00

VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

ÚPRAVA
ROZPOČTU

§ 14 ods. 1

600 - BEŽNÉ výdavky
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky
800 - VÝDAVKOVÉ Fin.operácie

Schválený
rozpočet
975 691,00
86 000,00
0,00

Posledná
úprava
rozpočtu
1 052 536,00
341 000,00
0,00

UPRAVENÝ
ROZPOCĚT
1 055 658,00
341 000,00
0,00

ÚPRAVA
ROZPOČTU
ROZDIEL
3 122,00
0,00
0,00

VÝDAVKY SPOLU

1 061 691,00

1 393 536,00

1 396 658,00

3 122,00

435 359,00
45 294,00

724 250,00
45 294,00

726 366,00
45 294,00

2 116,00
0,00

PROGRAMY

OBEC
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Celé rozpočtové opatrenia sú súčasťou zápisnice.
Starosta obce vyzval poslancov, aby vzali na vedomie rozpočtové opatrenia rozpočtové
opatrenia č. 9, č. 10, č. 11 a č.12 pre rok 2014.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Dané bolo vzaté na vedomie.

K bodu 8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Klin za školský rok
2013/2014 (predkladá Mgr. Alexandra Jaňáková )
Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin predniesla prítomným správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s
MŠ Klin za školský rok 2013/2014.
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.
Súčasťou správy je aj samostatná časť venovaná MŠ Klin. 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 zobrali na vedomie.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Správa bola vzatá na vedomie.

K bodu 9. Návrhy zmlúv na vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod MK (predkladá
starosta obce)

Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh kúpnej zmluvy na vysporiadanie
pozemkov pod MK v lokalite pod Kunovým vrchom od vlastníkov pozemkov: Košútová
Marta, Klin 374, Katrák Ján, Klin 377, Tomaštíková Agáta, Klin 143, Matušák Peter,
Klin152, Matušák Viliam, Klin 377, Litváková Janka, Klin 572.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a schválili návrh kúpnej zmluvy.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrh kúpnej zmluvy bol schválený.

K bodu 10. Žiadosti občanov (predkladá starosta obce)
Starosta obce predniesol prítomným poslancom žiadosti doručené na Obec Klin.
1. Žiadosť ZŠ s MŠ Klin o vyradenie elokovaného pracoviska MŠ č. 224 ako
súčasť ZŠ s MŠ zo siete škôl a školských zariadení. Riaditeľka ZŠ s MŠ
Klin hovorí, že Ministerstvo školstva robí poriadok a zisťuje, čo všetko je
v správe ZŠ s MŠ, na čo sú výdavky. Môžu dostať pokutu za to že túto
budovu vedú ako školské zariadenie a pritom tam nie je vedený žiaden žiak
ani zamestnanec školy. Musia túto budovu vyradiť zo siete škôl. Karol
Revaj hovoril, že v prípade ak by tam znova chceli zriadiť nejaké školské
zariadenie mohol by byť v budúcnosti problém so znovu zaradením tejto
budovy. Riaditeľka odpovedala, že nie, lebo jedenkrát ročne je možnosť
zaradenie budov prehodnotiť.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrh na vyradenie budovy s.č. 224 so siete škôl bol schválený.
2. Žiadosť Vladimíra Papaja, bytom Zubrohlava, Klinec 1180 o dodatočné stavebné
povolenie na výstavbu rekreačnej chaty na parcele C-KN 1272/27 k. ú. Klin.
Inžinierske siete s vybudovaním na vlastné náklady a vysporiadanie vlastníckych
vzťahov pod prístupovú MK pre IBV a pre účely vyňatia z PPF.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Žiadosť bola schválená.
3. Žiadosť DSi DATA Námestovo o úpravu koruny stromov a o opílenie stromov na
cintoríne. Po prejednaní s krajinnou chránenou oblasťou a ochranármi sa dohodli na
úprave a znížení. Treba tam však pozrieť, kto je vlastníkom pozemkov pod týmito
stromami, či je to urbár alebo farský úrad. DSi DATA bude znášať náklady, obec už
len zoštiepkuje opílené konáre.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Žiadosť bola schválená.
4. Žiadosť ZŠ s MŠ o zakúpenie konvektomatu pre výdajnú školskú jedáleň Klin
z mimorozpočtových prostriedkov ZŠ s MŠ.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Žiadosť bola schválená.
5. Žiadosť Martina Laššáka a manželky Kataríny, Klin 353 o upresnenie informácií
prejednávaných vlastníckych vzťahov pod MK a vyjadrenie starostu obce k realizácií
stavebných prác k uvedenej MK.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Žiadosť bola vzatá na vedomie.

K bodu 11. Informácie starostu obce, pošta (predkladá starosta obce)
- Starosta obce predniesol prítomným poslancom informáciu, že občianske združenia
a spolky v obci mali do 31.10.2014 doručiť na obec žiadosti o príspevok na činnosť, aby sa
to mohlo zahrnúť do rozpočtu na rok 2015.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Žiadosť bola vzatá na vedomie.

K bodu 13. Návrh na uznesenie
Starosta predniesol prítomným poslancom návrh uznesenia.
Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová Ján Lajda, Pavol Červeň, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 14. Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom a hosťom za účasť a rokovanie
OZ ukončil. Zároveň všetkých prítomných pozval na slávnostné ukončenie volebného
obdobia 2010-2014.

Štefan Peňák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ľubomír Košút
Zdenka Bošanová

Zapísala: Mgr. Monika Huráková

