Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce K l i n,
konaného dňa 7. Marca 2014.
Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Neprítomní:

-

Ďalší prítomní:

Mgr. Alexandra Jaňáková, riaditeľka ZŠ s MŠ Klin, Mária Krivániková
Anna Volfová a Mgr. Monika Huráková, zamestnankyne obce
Mgr. Marta Basárová, kontrolór obce

Verejnosť:

Stanislav Kravák, bývalý zamestnanec obce

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: 4
Neospravedlnení: 0
Starosta konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 5 z 9 poslancov a OZ je spôsobilé sa
právoplatne uznášať.
b) Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
a poverenie písaním zápisnice nasledovne:
Návrhová komisia: Ing. Katarína Košútová a Dušan Gonšenica
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Košút a Karol Revaj
Zapisovateľka: Anna Volfová, Mgr. Monika Huráková, pracovníčky obce
Za schválenie členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku zápisnice
OZ hlasovali: ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica,
Ľubomír Košút, Ján Lajda t.j. 5 z prítomných 5 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. Financovanie mimoškolských záujmových aktivít detí. (predkladá Mgr. Alexandra Jaňáková
a starosta obce)

3. Prejednanie vstupu obce do Miestnej akčnej skupiny (MAS) Biela Orava a prejednanie
stanov na založenie občianskeho združenia v obci. (predkladá starosta obce)
4. Návrh koncepcie cyklotrás MAS Biela Orava. (predkladá starosta obce)
5. Prejednanie návrhov na vypracovanie projektov. (predkladá starosta obce)
6. Spracovanie PHSR a ÚPN. (predkladá starosta obce)
7. Návrh VZN o chove a držaní psov. (predkladá Anna Volfová)
8. Návrhy kúpnych zmlúv. (predkladá starosta obce)
9. Žiadosti občanov. (predkladá starosta obce a Anna Volfová)

10. Rôzne - informácie zo ZMOBO, pošta. (predkladá starosta obce)
11. Diskusia – interpelácia.
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver.
a prítomných poslancov vyzval, aby predniesli svoje návrhy, resp. pripomienky
k predloženému programu. Bod č. 2 bol doplnený o zmenu rozpočtu obce. Starosta dal
hlasovať za uvedený návrh programu.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Program rokovania bol schválený.
Starosta a poslanci poďakovali Márii Krivánikovej a Stanislavovi Kravákovi za vykonanú
prácu v obci z príležitosti odchodu do dôchodku.
K bodu 2. Financovanie mimoškolských záujmových aktivít detí (predkladá Mgr. Alexandra
Jaňáková a starosta obce)

Na začiatku starosta obce a Mgr. Alexandra Jaňáková, riaditeľka ZŠ s MŠ Klin predniesli
zmenu rozpočtu obce Klin a dôvody zmeny rozpočtu pre ZŠ s MŠ Klin a spôsob čerpania
prostriedkov.
Zmena bola odôvodnená tým, že škole boli navýšené normatívne 37.283,- a ponížené
nenormatívne finančné prostriedky o 5.131,- Eur, preto sa ZŠ s MŠ Klin navyšujú príjmy
rozpočtu o sumu 32.152,- Eur. Následne výdavky sú v kompetencii ZŠ s MŠ Klin.

Zmena rozpočtu obce KLIN na rok 2014
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1

DOTAČNÉ ÚPRAVY

§ 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. - Účelovo určené prostriedky zo ŠR

27.2.2014

V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2014 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 SPOLU
BEŽNÉ PRÍJMY
OBEC
UPSVaR - Region.zamestnan.
UPSVaR - Region.zamestnan.
ŠKOLSTVO
Prenes.kompet.-Normatívne p.
Prenes.kompet.- Nenormatívne
Spolu BEŽNÉ PRÍJMY:
VÝDAVKY SPOLU
BEŽNÉ VÝDAVKY
OBEC
ŠKOLSTVO

Kód zdroja

Funkčná klas.

Hlavná EK

11T1
11T2

312001
312001

111
111

312012
312012

Hlavná EK

Suma úpravy
1 489,00
1 266,00
223,00
32 152,00
37 283,00
-5 131,00
33 641,00

Kód zdroja

Funkčná klas.

Suma úpravy PROGRAM
0,00
32 152,00

Prenes.kompet.-Normatívne p.

111

9 121

600

37 283,00 9.2.1

Nenormat.p.- Vzdeláv.preukazy

111

9 121

600

109,00 9.2.4

Nenormat.p.- Asistent učiteľa

111

9 121

600

-3 600,00 9.2.3

Nenormat.p.-Prísp.5-roč.deti
Spolu BEŹNÉ VÝDAVKY

111

9 111

600

-1 640,00 9.1.2
32 152,00

Starosta prítomných poslancov vyzval, aby zmenu rozpočtu schválili.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 4
z prítomných 4 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Zmena rozpočtu bola schválená.
Pre ZŠ s MŠ Klin, konkrétne mimoškolských aktivít sa týka Podprogram 7.4. - záujmová
činnosť, bola v rozpočte schválená suma 24.122,- Eur. Do dnešného dňa vyčerpali na rôzne
aktivity sumu vo výške 18.980,- Eur. Takže majú ešte k dispozícii prostriedky, ktoré sa môžu
použiť na nejaký projekt.
Nasledovné financovanie mimoškolských záujmových aktivít detí v roku 2014 nasledovne:
P.č. DRUH AKTIVITY

SUMA

1.

Plavecký kurz

2.

Lyžiarsky kurz + autobus

900,00

3.

Korčuľovanie Altis + autobus

250,00

4.

Športové náradie na krúžky - volejbal, basketbal, florbal,.. 1 200,00

5.

Doprava na výlety, exkurzie,..

6.

Prímestský tábor

800,00

7.

Detský chrámový zbor

200,00

8.

Údržba viacúčelového ihriska + DOHODA mimo PP

2 200,00

9.

TJ TATRAN Klin - DOHODY mimo PP (futbalové krúžky)

2 600,00

10. Kultúrno-športový deň v obci Klin
11. CVČ Maják Námestovo
12. MS - SČK (vrátane DOHODY mimo PP v MŠ Klin)

2 050,00

4 120,00

2 000,00
300,00
1 200,00

13. Krúžok ANJ - DOHODA mimo PP v MŠ Klin (predškoláci)

360,00

14. Mladí hasiči

750,00

15. Základná umelecká škola
SPOLU:

50,00
18 980,00

Mgr. Alexandra Jaňáková, riaditeľka ZŠ s MŠ Klin vyjadrila návrh, keďže sa tohto roku
nekonal lyžiarsky kurz, každej triede sa prispeje na dopravu. Pripomienkovala ďalej
dokladovanie vynaložených prostriedkov, akým spôsobom sa budú dokladovať faktúry za
dopravu, či je potrebné konzultovať všetky vynaložené prostriedky s obcou.
Starosta prítomných poslancov vyzval, aby financovanie mimoškolských aktivít zobrali na
vedomie.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, t.j. 4
z prítomných 4 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Financovanie mimoškolských aktivít bolo vzaté na vedomie.
Mgr. Alexandra Jaňáková, riaditeľka ZŠ s MŠ Klin sa ospravedlnila a odišla z rokovania
obecného zastupiteľstva.

K bodu 3. Prejednanie vstupu obce do Miestnej akčnej skupiny (MAS) Biela Orava
a prejednanie stanov na založenie občianskeho združenia v obci (predkladá starosta obce)
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh Agentúry Sever. Na Slovensku je
podporovaný prístup LEADER, ktorý je jednou zo štyroch prioritných osí Programu rozvoja
vidieka. Programové čerpanie je stanovené na roky 2014 – 2020. LEADER v rámci čerpania
môže vyčerpať sumu 100.000.000,- Eur, na regionálnej úrovni 30.000,-. Zároveň je možnosť
voľnejšie disponovať s financiami.
Cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej
príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva. Tento cieľ sa bude napĺňať
realizáciou integrovaných stratégií rozvoja územia, v rámci ktorých sa budú realizovať
projekty jednotlivých žiadateľov. Stratégiu rozvoja územia vypracuje Miestna akčná skupina.
Na základe toho obec Klin vstupuje do verejno-súkromného partnerstva Miestnej akčnej
skupiny (MAS) Biela Orava. Združený musí byť aj aspoň jeden podnikateľský subjekt, ktorý
sa zaoberá danou oblasťou. Prebehli už dve stretnutia, na ktorých boli spracované stanovy
MAS a urobila sa príprava pre registráciu na ministerstve vnútra SR. Po založení sa pripraví
členská schôdza, na ktorej bude ustanovený štatutár – predseda. Sídlo MAS Biela Orava je
Beňadovo 66, 029 63 Beňadovo.
MAS predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne
komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia,
ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. podmienkou je, aby zástupcovia súkromného
sektora tvorili minimálne 50% partnerstva. MAS vzniká ako neformálne partnerstvo
verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia na danom území. Partnerstvo je potrebné
zaregistrovať ako občianske združenie.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili vstup do
MAS Biela Orava.
Pripomienky neboli. Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Vstup do MAS Biela Orava bola schválená.

Ďalej starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie občianskeho združenia Orlovňa
Klin.
Obec navrhuje aby bolo vytvorené aj združenie zo súkromného sektoru alebo právnická
osoba, ktorá by mohla byť zahrnutá v MAS Biela Orava. Každá z obcí by chcela mať v MAS
aspoň nejaké občianske združenie a jeho členovia budú z radu občanov, teda fyzické osoby.
Obec Klin zriadi občianske združenie Orlovňa Klin. Stanovy združenia sú už pripravené, je
potrebné ich zaslať na ministerstvo vnútra. Členovia prípravného výboru sú Anton Jadroň,
Peter Jendroľ a Ľudovít Svetlošák, za výbor je oprávnený konať Anton Jadroň. Členovia tohto
združenia sa musia aktivizovať pre obec.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne podporili
zriadenie občianskeho združenia Orlovňa Klin.
Poslanec Ľubomír Košút sa pýtal, koľko členov musí mať takéto združenie a či je potrebné
zakladať nové, či nestačí ak by vstúpilo už existujúce združenie alebo iné združenie s právnou
subjektivitou, napr. Dobrovoľný hasičský zbor z Klina.

Starosta odpovedal, že počet členov občianskeho združenia nie je limitovaný, ale počet členov
MAS je v rozmedzí 10000 – 150000 a nesmie sa aktivizovať obec väčšia ako 20000
obyvateľov.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Zriadenie občianskeho združenia Orlovňa Klin bolo podporené.
K bodu 4. Návrh koncepcie cyklotrás MAS Biela Orava (predkladá starosta obce)
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh koncepcie cyklotrás MAS Bielej
Oravy.
V minulosti už boli navrhované rôzne projekty. Prvá plánovaná trasa bola okolo Oravskej
priehrady, ktorá bola nepresadená a neuskutočnená.
Prebehlo stretnutie v Trstenej, na ktorom sa zúčastnili starostovia združenia Babia hora. Aj
teraz boli vytvorené rôzne návrhy. Padol návrh aby sa nové trasy budovali od tej pôvodnej
hlavnej cyklotrasy, bude kopírovať približne hlavnú trasu (okolo Oravskej priehrady, Poľská
republika a smer Trstená – trasa približne 45 km). Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia
poľskej strany. Došlo k dohode – bude sa vychádzať z projektu Združenia Babia hora. Zopár
návrhov:
-

Východiskový bod bude v Bobrove po Oravskú Polhoru (koncepcia vypracovaná už
v roku 2004).
Trasa Námestovo – Oravská Jasenica – Klin – Sihelné a iné.

Je potrebné pripraviť značenie na daných úsekoch, označiť urbárne cesty, cesty slovenského
pozemkového fondu, poľné cesty. Pôvodná cyklotrasa okolo Oravskej priehrady mala byť
financovaná cez VÚC Žilina, nové trasy budú pravdepodobne financované cez MAS Biela
Orava.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne zobrali na
vedomie návrh koncepcie cyklotrás MAS Bielej Oravy.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Navrhovanú mapovú koncepciu cyklotrás v území Združenia Babia Hora a mapový návrh
cyklotrasy okolo Oravskej priehrady zobrali poslanci na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce rokovaniami v Združení Babia Hora
k príprave projektu cyklotrás na území Združenia Babia Hora.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.

K bodu 5. Prejednanie návrhov na vypracovanie projektov (predkladá starosta obce)
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrhy na vypracovanie projektov.
Je potrebné pripraviť návrh projektu na rozvoj infraštruktúry obce. Dokument, ktorý bude
hovoriť o ďalšom rozvoji obce. V prípade, že by prišla nejaká výzva na projekt, aby sa v tej
veci mohlo postupovať.
1. návrh: - vybudovanie zberného dvora, úprava predchádzajúceho projektu o vybavenie
strojmi. Využitie priestoru za obecnou prevádzkou, plus by bol potrebný nejaký priestor na
uschovanie techniky.
2. návrh: - možnosť podať spoločný projekt s poľskom – Lipnica Wielka. Projekt by bol
zameraný na infraštruktúru – voda, kanalizácia, budovanie chodníkov a obecných ciest.
V našom prípade by šlo o lokalitu – Roveň a Pod Grapou.
24.3.2014 o 13:00 sa bude konať stretnutie za účelom prejednania so spracovateľmi, ďalší
rozvoj obce v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Starosta vyzval
poslancov aby sa tohto stretnutia zúčastnili.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili návrhy
na vypracovanie projektov.
Pripomienky neboli. Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrhy na vypracovanie projektov pre výstavbu miestnych komunikácii a inžinierskych sietí
v lokalite Roveň a Pod Grapou a prepracovanie projektu Zberný dvor boli schválené.

K bodu 6. Spracovanie PHSR a ÚPN (predkladá starosta obce)
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrhy na predloženie projektov, na získanie
dotácii z nadačných fondov COOP Jednota a KIA Motors Slovakia a dotácie z rezervy
predsedu vlády. Rovnako predniesol informácie o prípravách Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, Územného plánu a zmenách pri vyňatí z pôdneho fondu.
Prostriedky z nadačného fondu COOP Jednota by sa využili na nákup športovej výbavy pre
ZŠ s MŠ Klin a z nadačného fondu KIA Motors Slovakia pre zmenu značenia v obci, kde by
sa so súhlasom Okresného riaditeľstva policajného zboru SR zmenila rýchlosť v obci z 50
km/h na 40 km/h.
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Dolný Kubín vyjadrilo svoje stanovisko k trvalému
dopravnému značeniu na ceste III/52104 – súhlasí aby v obci Klin došlo k zmene rýchlosti
z 50 km/h na 40 km/h. Financovanie tejto zmeny by malo byť samostatne v réžii VÚC.
Starosta by chcel využiť na túto zmenu značenia prostriedky z nadácie KIA Motors Slovakia.
Rovnako do konca marca treba pripraviť podklady pre dotáciu z rezervy predsedu vlády,
ktorá by sa využila na čiastočnú rekonštrukciu budovy prevádzky s.č. 147 – výmena okien,
dverí, rekonštrukcia sociálnych zariadení a i. Zároveň starosta informoval poslancov, že sa do
budovy prevádzky presťahoval aj Dobrovoľný hasičský zbor z Klina.
Ďalej informoval poslancov, že pokračujú prípravy na Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR), ktoré pripravuje firma Arch.Eko – Ing. arch. Kavčáková.

Pri územnom pláne – došlo k vypracovaniu doplnku č. 2, kde boli zapracované všetky
pripomienky.
Starosta informoval poslancov aj o tom, že došlo k zmene zákona o vyňatí z pôdneho fondu.
Na základe tejto zmeny je skoro nemožné vyňatie pôdy v našej obci. Základná sadzba sa
navyšuje o 30% tam, kde sú vybudované závlahové systémy – meliorácie. Každý stavebník
preto nedostane súhlas s výstavbou, ak nemá prístupovú cestu, pod ktorú treba urobiť vyňatie
z PF.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili návrhy
na predloženie projektov, na získanie dotácii z nadačných fondov COOP Jednota a KIA
Motors Slovakia a dotácie z rezervy predsedu vlády.
Pripomienky neboli. Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrhy na podanie žiadosti o finančné prostriedky z grantových programov z Nadácie KIA
Motors Slovakia a COOP Jednota, zároveň vypracovanie štúdie na zvýšenie bezpečnosti
občanov na križovatke ciest I/72 a III/52104 a tak isto podanie žiadosti o finančné prostriedky
na údržbu budov z rezervy predsedu vlády boli schválené.
Starosta navrhol, že v rámci riešenia dopravy v obci by bolo potrebné riešiť aj križovatku
a hlavne autobusovú zástavku na začiatku obce. Mohol by sa tam vybudovať buď kruhový
objazd (s čím pravdepodobne Správa ciest nebude súhlasiť), alebo urobiť nástupný ostrovček.
Riešiť túto križovatku je problém, pretože tam nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy. Obec
nechce niečo riešiť vyvlastnením, ale v prípade, že nebude iná možnosť, pristúpi aj k tomuto
riešeniu.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili
vypracovanie štúdie križovatky pri obci Klin na ceste I. triedy.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
OZ poveruje starostu obce vypracovaním štúdie riešenia situácie križovatky a zástavky na
ceste I. triedy pri obci Klin.
Zároveň poslancov vyzval aby zobrali na vedomie informácie o prípravách Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Územného plánu a zmeny pri vyňatí z pôdneho fondu.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Informácie o prípravách Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Územného plánu
a zmeny pri vyňatí z pôdneho fondu boli vzaté na vedomie.

K bodu 7. Návrh VZN o chove a držaní psov (predkladá Anna Volfová)
Pracovníčka obce Anna Volfová predniesla prítomným poslancom návrh VZN č. 16/2014.
Schválené VZN č. 16/2014 nadobudne účinnosť dňa 25.03.2014.
V záujme zlepšenia podmienok spôsobu života občanov obce, nerušeného užívania
spoločných verejných priestorov, uplatňovania občianskeho spolunažívania, udržiavania

komunálnej hygieny na verejných priestranstvách, zamedzenia šírenia prenosných chorôb
vydáva obec v súlade zo zákonom VZN č. 16/2014, ktoré určuje spôsob chovu a držania psov
v obci.
Toto VZN určuje ako a kedy sa pes eviduje, podmienky evidencie a chovu psa. Ako smie
majiteľ vodiť psa po verejných priestranstvách – mimo chovného priestoru. Postup obce
v prípade znečistenia verejného priestranstva psami a postup v prípade rôznych priestupkov
majiteľov psov a prípadov ohrození psami.
V obci Klin je povinnosť prihlásiť psa staršieho ako 6 mesiacov. Prvá známka je vydaná bez
poplatku. V prípade straty je majiteľ psa povinný do 14 dní oznámiť stratu známky a následne
mu bude vydaná nová za poplatok 1,50 Eur. Obec podľa zákona má právo na poplatok za
známku, až do výšky 3,50 Eur, ale za prvú známku tento poplatok nevyberá, pretože nie sú
vytvorené podmienky pre psičkárov.
Daň za psa je vyberaná spolu s daňou z nehnuteľnosti v hodnote 5,- Eur.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
obce Klin č. 3/2002 o držaní psov.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili VZN č.
16/2014.
Poslanec Ľubomír Košút pripomienkoval, že za stratu alebo znehodnotenie známky by mal
byť vyberaný poplatok vo výške 2,- Eur.
Poslanci súhlasili, vyšší poplatok bude zapracovaný do VZN č. 16/2014.
Ďalej Ľ. Košút pripomienkoval, čo sa bude robiť v prípade, že pes napadne človeka a nemá
pri sebe majiteľa, ako sa bude zisťovať majiteľ a ako sa následne bude dokazovať majiteľovi
vina jeho psa.
Dokazovanie bude iste komplikované, ale treba sa o to snažiť, pretože inak si budú majitelia
psov robiť tak ako im vyhovuje.
Zamestnankyňa Anna Volfová namietla, že by bolo vhodné aby sa urobil súpis psov po obci
a následne boli vyzvaní majitelia, ktorí neprihlásili svojho psa aby tak urobili v určitej lehote,
inak budú pokutovaní.
Starosta ešte navrhol dať pokutu na mieste majiteľovi za túlavého psa v hodnote 30,- Eur.
Poslanci súhlasili.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
VZN č. 16/2014 o chove a držaní psov bolo schválené.
K bodu 8. Návrhy kúpnych zmlúv (predkladá starosta obce)
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrhy kúpnych zmlúv.
1. Obec v časti Nad Krížom (Od Triebeľa po Mareka Klinovského), kvôli nedokončenému
vlastníckemu vysporiadaniu rodiny Volfovej, odkupuje pozemky, podľa GP č. 3704820140/2012 o celkovej výmere 317 m2, pod miestnu komunikáciu od Petronely Jadroňovej
a Štefana Volfa.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili návrh
zmluvy.

ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrh kúpnej zmluvy bol schválený.
2. Návrh na odkúpenie pozemkov pod miestnu komunikáciu (Kunova ulica do Červeného
potoka) medzi predávajúcimi Kristína Basárová, Florián Volf, Štefan Motyka a Monika
Motyková a kupujúcou Obcou Klin, podľa GP č. 41962249-133/2013 o celkovej výmere 2239
m2. Do budúcna by mohla byť šírka pod komunikáciu 8 m. Vykonaný odkup, by bol ako pri
ostatných miestnych komunikáciách, za 1,- Eur. Zatiaľ nebude definovaná ako cesta, je to len
prevod vlastníckych vzťahov na obec, ale do budúcna sa uvažuje nad tým, v zmysle ÚPN, že
to cesta bude. Pozemky zatiaľ nie sú vyňaté z Pôdneho fondu, je to však zahrnuté v územnom
pláne. Zatiaľ sa to robí za účelom prístupu vlastníkov.
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a následne schválili návrh
zmluvy.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrh kúpnej zmluvy bol schválený.

K bodu 9. Žiadosti občanov (predkladá starosta obce a Anna Volfová)
1. Žiadosť Bc. Ľubomíra Fenika, bytom Klin č. 194 o výstavbu RD na parcelách C-KN č.
1317/25 a C-KN 1300/10 v k.ú. Klin. Je to až šiesta parcela v poradí v smere do Červeného
potoka. Starosta navrhuje počkať na výsledok vyňatia z Pôdneho fondu.
Žiadosť o výstavbu rodinného domu môže opätovne podať až po vydaní záväzného
stanoviska dotknutých orgánov s rozšírením ÚP tak, ako je uvedené v návrhu dodatku č. 2
k ÚP obce Klin. Uvedenú žiadosť doporučuje preto vziať na vedomie.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Ján Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť sa berie na vedomie.
2. Žiadosť Petra Matušáka a manželky Silvie Matušákovej, bytom Klin č. 152, o výstavbu
RD na parcele C-KN 90/47 a C-KN 90/46 v k.ú. Klin. Inžinierske siete si musia vybudovať
na vlastné náklady. Uvedenú žiadosť doporučuje schváliť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Ján Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
3. Žiadosť Pavla Tylku, bytom Klin č. 438 o výstavbu ČOV na parcele č. 884/4 v k.ú. Klin.
Je tam recipient a ak splní ostatné podmienky. Uvedenú žiadosť doporučuje schváliť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Ján Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
4. Žiadosť Františka Blaškoviča, bytom Klin č. 4, o výstavbu „Domácej dielne“, na parcele
C-KN 241 v k.ú. Klin. Inžinierske siete si musí vybudovať na vlastné náklady. Uvedenú
žiadosť doporučuje schváliť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Ján Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
5. Žiadosť Mgr. Michaely Bugeľovej, Klin č. 215 a manžela JUDr. Juraja Bugeľa, bytom
Mlynská č. 355, Rabča, o výstavbu rodinného domu na parcele C-KN 1317/82 a 1317/188
v k.ú. Klin. Ich žiadosť už bola schválená, ale pre dodatočné úpravy dali na schválenie ešte

raz. Inžinierske siete si musia vybudovať na vlastné náklady. Uvedenú žiadosť doporučuje
schváliť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Ján Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
6. Žiadosť Henricha Bečára – BEHETEXT, Klin č. 459, 029 41 Klin o zníženie nájmu za
prenájom nebytových priestorov v budove bývalej MŠ s. č. 224 zapísanej na LV č. 748
uvedeného v nájomnej zmluve zo dňa 01.07.2013. Došlo k duplicite napočítanej plochy
a preto žiada obec o zníženej výmery plochy nájmu. Preto žiada o schválenie dodatku č. 1,
ktorým sa vyrovná preplatok nájomného a Dodatok č. 2 k zmluve o nájme, ktorou sa
s účinnosťou od 01.04.2014 zníži nájomná plocha ostatných plôch o 12 m2, na 87 m2.
Uvedenú žiadosť doporučuje schváliť.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Ján Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola schválená.
7. Žiadosť občanov obce Klin o riešenie havarijného stavu prístupovej komunikácie
k rodinným domom v lokalite zvanej Grúň v časti od p. Juraja Chlupačka až po novostavbu
rodinného domu p. Martina Šimurdu. Uvedenú žiadosť doporučuje preto vziať na vedomie.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Ján Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená žiadosť bola vzatá na vedomie.

K bodu 10. Rôzne - informácie zo ZMOBO, pošta (predkladá starosta obce)
Starosta predniesol prítomným poslancom informácie zo ZMOBO.
1. Starostovia obcí boli na stretnutí v Krušetnici požiadaní, aby predložili poslancom OZ
Zábiedovskú Vianočnú výzvu na podporu zachovania funkcie rodiny, vystúpiť otvorene
proti Gender ideológii. Starosta obce vyzval poslancov aby podporili túto výzvu.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Ján Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená výzva bola OZ podporená.
2. Starosta obce oznámil, že poslanci VÚC predniesli petíciu proti zrušeniu dialýzy
v Námestove. Starosta obce vyzval poslancov aby podporili túto petíciu.
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Ján Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedená petícia bola OZ podporená.
3. Mária Krivániková predniesla žiadosť o úpravu garádu pri škole. Táto požiadavka už bola
prejednaná na predchádzajúcom zastupiteľstve. V tejto veci sa bude konať, ako náhle sa
bude dať.
4. Prednesená bola aj požiadavka zo strany občanov na zmenu názvoslovia ulíc. Tieto
požiadavky sa budú prejednávať podrobnejšie na nasledujúcom zastupiteľstve po
prehodnotení v názvoslovnej komisii.

K bodu 11. Diskusia – interpelácia
1. Poslanec Ján Lajda predniesol návrh ohľadom betónového ihriska pri škole. Bolo by dobré
dať tam trávnik. Tiež by sa zišlo prerobiť atletickú dráhu.

2.

3.

4.
5.

Starosta namietal, že pre deti, ktoré tam hrajú hokejbal je práve táto plocha vhodná, trávu
majú na multifunkčnom a futbalovom ihrisku. Ale dráhu je určite potrebné upraviť.
Poslanec Ľubomír Košút povedal, že sa musí niečo robiť s tým oporným múrom pri
Balekovi, pretože ako sa nakláňa urobila sa tam jama a je to čím ďalej, tým
nebezpečnejšie, aj keď je to označené. Navrhol, ak by to žiadané inštitúcie neriešili, je
potrebné zavolať médiá.
Starosta odpovedal, že v tejto veci bude konanie o dva týždne, vykonala sa obhliadka
a teda sa to rieši.
Starosta informoval, že poslankyňa Ing. Katarína Košútová zorganizovala s deťmi
upratovaciu brigádu. Majú z nej nejaké fotky a bolo by dobré ich dať aj článkom do
obecných novín, aspoň pre inšpiráciu ostatným.
Ľubomír Košút ešte upozornil, že treba opraviť cestu pri vleku, pretože je veľmi zničená.
Starosta poďakoval poslancom, za aktivity, za rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, za
organizovanie plesov, brigád atď.

K bodu 12. Návrh na uznesenie
Starosta predniesol prítomným poslancom návrh uznesenia.
Prebehlo hlasovanie:
ZA hlasovali: - Ing. Katarína Košútová, Karol Revaj, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Ján
Lajda t.j. 5 z prítomných 5 poslancov OZ. ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 13. Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom a hosťom za účasť a rokovanie
OZ ukončil.

Štefan Peňák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ľubomír Košút
Karol Revaj

Zapísala: Mgr. Monika Huráková

