
 1 

  
Zápisnica  

z 5 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Klenová   

konaného dňa 16.12.2021 o 17,30 hod. v priestoroch obecného úradu  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:           Ing. Slavomil  Voloch, starosta obce 

                           Poslanci : Bubancová, Gezanič, Kirová, Muzika, Sirka, Švabová 

Neprítomní  :     JUDr. Ján Badida, zástupca   - ospravedlnený   

                     

Ďalší prítomní:  Kobanová  Jana, Vokuličová  Alena, zamestnanci  obce 

                            PhDr. Marcela Ruňaninová, riaditeľka  ZŠsMŠ Klenová  

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie  

2. Určenie  zapisovateľa, overovateľov zápisnice a  návrhovú komisiu 

3. Kontrola  plnenia uznesenia 

4.  Záznam z kontrol  vykonaných hlavným kontrolórom obce 

       5.  Žiadosť o navýšenie  finančných prostriedkov na originálne kompetencie       

       6.  Rozpočtové opatrenie  č.5/2021 

       7.  Stanovisko hlavného  kontrolóra k návrhu  rozpočtu na rok 2022  

       8.  Prejednanie a schválenie rozpočtu na rok 2022 , návrh  rozpočtu na roky 2023-2024 

       9.  Prejednanie pripomienok k návrhu  zmluvy  o spoločnom postupe medzi PSK a obcou           

pri realizácii obecného vodovodu 

      10. Prejednanie nedoplatkov na DZN,TKO,PES 

      11. Plán činnosti  hlavného kontrolóra  na I. polrok 2022 

      12. Prejednanie a schválenie Kalendárnych plánov práce OZ  na rok 2022 

      13. Prejednanie  a schválenie  odmien pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra 

      14. Interpelácia starostu poslancami 

      15.  Rôzne 

      16. Návrh a schválenie uznesení 

      17. Záver 

 

 

 

 

bodu 1. Otvorenie   a schválenie programu zasadnutia 

     Rokovanie OZ  otvoril Ing. Slavomil  Voloch, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné. 

Ospravedlnil p. JUDr. Badidu , zástupcu . 

Oboznámil prítomných s programom rokovania  a zároveň požiadal o jeho doplnenie  v bode 

15 Rôzne : 

A/  Finančná  pomoc na Mikuláša pre  detí na baličky .  

B/  Odmena pre p. Miroslava  Hunčára – trénera ŠK Sokol  Klenová a p. riaditeľku ZŠsMŠ. 
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Navrhol hlasovanie. 

 

Uznesenie č. 52/2021 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Klenovej  

schvaľuje  
program rokovania s návrhom starostu obce  v bode 15  Rôzne:  

A/  Finančná  pomoc na Mikuláša pre  detí na baličky .  

B/  Odmena pre p. Miroslava  Hunčára – trénera ŠK Sokol  Klenová a p. riaditeľku ZŠsMŠ. 

 

Hlasovanie:      

Za: 6  Bubancová, Gezanič, Muzika, Kirová Sirka, Švabová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Badida 

Nehlasovali: 0  
    Potrebné kvórum :       7/4    

 

          

Uznesenie bolo prijaté / nebolo prijaté. 

 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Starosta určil  za zapisovateľku:  Alena Vokuličová 

Overovatelia zápisnice:    Mgr. Jaroslava  Kirová ,  Ján  Gezanič 

Návrhová komisia:  Bubancová , Gezanič , Kirová 

 

Procesným hlasovaním  bol návrh odsúhlasený. 

 

 

Uznesenie č. 53/2021 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Klenová 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

voľbu  návrhovej  komisie, overovateľov  zápisnice. 

 

  Uznesenie bolo prijaté / nebolo prijaté. 

 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia  uznesení zo 4 .zasadnutia OZ 

Predložil starosta obce kontrolu plnenia  zo  4.  zasadnutia OZ  konaného 14.10.2021. Na 

uznesení bol prijatých 14 uznesení  od č.38/2021 po uznesenie 51/2021. Jednotlivé uznesenia 

boli prednesené, ktoré sú splnené alebo v priebehu  plnenia. 

Poslanci kontrolu plnenia vzali na vedomie.  
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V tomto  bode zároveň starosta obce zhodnotil prácu za rok 2021 . Poďakoval sa p. riaditeľke 

za zvládnutie pandémie. Taktiež oboznámil zo  súdnym sporom ohľadne kotolne na biomasu. 

Poslanci informáciu  vzali na vedomie. Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

 

   

K bodu č.4  Záznam z kontrol  vykonaných hlavným kontrolórom obce 

 

Správu hlavného kontrolóra predniesla p. Kobanová účtovníčka  kontrolór obce so Správou  

o výsledku kontroly  na základe  schváleného  plánu kontrolnej činnosti na  I. a II. polrok , 

ktoré vykonal  v období 01/2021 do 06/2021-vykonal kontrolu príjmov a výdavkov a 

finančných operácií 

Správa tvorí prílohu zápisnice. 

  

Uznesenie č. 54/2021:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Klenovej  

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 berie na vedomie 
Správu  o výsledku  kontroly hlavného kontrolóra. 

Uznesenie bolo prijaté . 

 

 

K bodu č. 5 Žiadosť o navýšenie  finančných prostriedkov na originálne kompetencie       

 

 Riaditeľka ZŠsMŠ Klenová predniesla žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na 

originálne  kompetencie uviedla, že v MŠ má 22 detí. Uviedla, že potrebuje navýšiť na 

originálne kompetencie cca 3 000 €. Jedná učiteľka v MŠ je PN. Učiteľka z MŠ na pol úväzka 

v materskej škole a na pol úväzka v družine. Teraz zobrala na dohodu , ale musí byť asistent  

počíta, že zoberie na  zmluvu pracovníka. Taktiež musí po riešiť školskú jedáleň. Kúpili novu 

pec do ŚJ z vlastných fin. prostriedkov.  Poslanci schválili návrh p. riaditeľky. 

 

 

 Uznesenie č. 55/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Klenová § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p.a   

schvaľuje 

na originálne kompetencie pre ZŠsMŠ Klenová 3000 €. 

Hlasovanie:    

Za: 6 Bubancová, Gezanič, Muzika, Kirová Sirka, Švabová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Badida 

Nehlasovali: 0  
    Potrebné kvórum :       7/4    

Uznesenie bolo prijaté/nebolo prijaté 
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 K bodu 6  - Rozpočtové opatrenie  č.5/2021 

 

 Predniesla p. Kobanová podľa jednotlivých kapitol a položiek  v časti príjmov a výdavkov. 

 Uviedla, že boli navýšenie  podielové dane o 6 349 €.Poslanci Rozpočtové opatrenie č.5/2021 

schválili. 

 

Uznesenie č. 56/2021 :   

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Klenová 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č.5/2021.Tvorí prílohu zápisnice. 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Bubancová,Gezanič, Muzika, Kirová Sirka, Švabová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Badida 

Nehlasovali: 0  
    Potrebné kvórum :       7/4    

 

Uznesenie bolo  prijaté/ nebolo prijaté 

 

 

K bodu č .7  Stanovisko hlavného  kontrolóra k návrhu  rozpočtu na rok 2022  

 

 

    Predniesla p. Kobanová   odborné stanovisko  ktoré predložil hlavný  kontrolór k návrhu 

rozpočtu obce na roky 2022-2024. Odporučil predložený návrh  rozpočtu obecnému 

zastupiteľstvu  schváliť. 

Uznesenie č. 57/2021 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Klenovej  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu na rok 2022-2024 

Odporučil 

Rozpočet upraviť navýšenie  o 12 170 € oproti návrhu rozpočtu podľa nového  výnosu MF SR 

platný na rok 2022 podľa podielových daní a tento následne schváliť. 

 

Uznesenie bolo prijaté /nebolo prijaté. 
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 K bodu č.8 Prejednanie a schválenie rozpočtu na rok 2022 , návrh  rozpočtu na roky 

2023-2024 

  

 P. Kobanová predniesla rozpočet na rok 2022 a návrh rozpočtu na 2023-2024. 

 

 

Uznesenie č. 58/2021 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Klenovej  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje 

Rozpočet na rok 2022 

 

Berie na vedomie 

Návrh rozpočtu na roky 2023-2024 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Bubancová,Gezanič, Muzika, Kirová Sirka, Švabová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Badida 

Nehlasovali: 0  
    Potrebné kvórum :       7/4    

 

Uznesenie bolo prijaté / nebolo prijaté. 

 

 K bodu  č. 9 Prejednanie pripomienok k návrhu  zmluvy  o spoločnom postupe medzi 

PSK a obcou   pri realizácii obecného vodovodu 

 

     Informoval starosta obce zo zmluvou  o spoločnom postupe . 

 

 

Uznesenie č. 59/2021 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Klenovej  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Prejednalo 

pripomienky k návrhu Zmluvy o spoločnom postupe  

 

Doporučuje 

Prehodnotiť spolufinancovanie 5%  ak by bola dokumentácia do roku 2023 a do 5 rokov  

realizácia. Či by obec  mala finančné prostriedky. 
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Uznesenie bolo prijaté / nebolo prijaté. 

 

 

   K bodu č.  10. Prejednanie nedoplatkov  na DZN,TKO a poplatku za psa  

    Informovala p. Vokuličová o nedoplatkoch  na DZN ,TKO a poplatku za psa. Nedoplatky 

činia  zhruba 3 000€. Uviedla , že neplatičom boli zaslané výzvy.  

  

Uznesenie č. 60/2021 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Klenovej  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Doporučuje  

Nedoplatky prejednať spolu s kontrolórom  a zaoberať sa ich  výberom prostredníctvom 

exekučného konania 

 

Uznesenie bolo prijaté / nebolo prijaté 

                                        

 K bodu č.11. Plán činnosti hlavného kontrolóra  na I. polrok 2022 

 Bol prednesený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022  

 

Uznesenie č. 61/2021 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Klenovej  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

Plán  činnosti hlavného kontrolóra  na I. polrok 2022 

 

  

Hlasovanie:    

Za: 6  Bubancová,Gezanič, Muzika, Kirová Sirka, Švabová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Badida 

Nehlasovali: 0  
Potrebné kvórum :       7/4                                               

    Uznesenie bolo prijaté / nebolo prijaté. 

 

 

 K bodu 12. Prejednanie a schválenie  kalendárneho plánu práce OZ na rok 2022 

 

     Navrhnutý  Kalendárny plán práce  OZ na rok 2022  poslanci schválili. 

 

 

 

Uznesenie č. 62/2021 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Klenovej  
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v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

kalendárny plán práce  OZ na rok 2022 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6  Bubancová,Gezanič, Muzika, Kirová Sirka, Švabová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Badida 

Nehlasovali: 0  
Potrebné kvórum :       7/4                                               

    Uznesenie bolo prijaté / nebolo prijaté. 

 

 

 

   K bodu č.13 Prejednanie  a schválenie odmien pre poslancov OZ a hlavného 

kontrolóra 

 

     Starosta obce predniesol  návrh odmien jednotlivým poslancom  podľa prítomnosti na 

zasadnutí  a taktiež za aktivitu. A dal  návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra. 

Zoznam tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 63/2021 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Klenovej  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

odmeny  pre poslancov  a hlavného kontrolóra za rok  2021. Podľa návrhu, ktorý tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6  Bubancová,Gezanič, Muzika, Kirová Sirka, Švabová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Badida 

Nehlasovali: 0  
Potrebné kvórum :       7/4                                               

    Uznesenie bolo prijaté / nebolo prijaté. 
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K bodu č.14   Interpelácia  starostu poslancami  

 

P. Muzika  , aby sa orezali stromy lipa a čerešňa  2 ks pri súp.č. 66.  

 Starosta - Treba osloviť p. Jaroslava  Holovku - vlastníka pozemku 

 

P. Bubancová vjazdu na miestnu komunikáciu poza vodu  vodiči nerešpektujú. 

Treba nahlásiť evidenčné číslo ŠPZ p. starostovi. 

 

P. Muzika ako je to z VPP  p. Bajzom . A či sa prefúkol kanál pri  rómskej osade. 

 Starosta odpovedal, že Bajza tam kopal  aj chlapci z osady , ale nemohli pretlačiť preto 

zavolal p. Mergu zo Sniny , ktorý to pretlačil  a zaplatil 150€. 

 

P. Muzika  informoval ohľadne bytovky  a čerpadla , kde zamrzla voda  a treba upozorniť  

nájomníkov , aby zatvárali dvere .  

- treba vyčistiť zastávky, koše po zástavkách sú plné  z odpadom. 

 

P. Bubancová napísať list na ústredie pošty , aby jeden deň bola pošta otvorená do 17.00 

hodiny ako predtým. 

 

- Vstúpiť do jednania ohľadom  odkúpenia pozemku  od Doc. MUDr.  Šteňo Boris a p. 

Korkobcová na výstavbu cesty na cintorín. 

 

 

 

Uznesenie č. 64/2021 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Klenovej  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

doporučuje 

 

 starostovi obce vstúpiť do jednania k jednotlivým bodom  interpelácie. 

 

    Uznesenie bolo prijaté / nebolo prijaté. 

 

 K bodu č. 15 Rôzne : 

 

 

A/  Finančná  pomoc na Mikuláša pre  detí na baličky :  

P. Muzika uviedol, že ho oslovil otec Biloruský , pravoslávny kňaz, že 18.tého majú Mikuláša 

preto chce požiadať, aby sa aj z rozpočtu obce  prispelo na  balíček pre detí do 15.rokov . Aby 

dostali všetci deti do 15.rokov balíček bez ohľadu akého sú  vierovyznania. Je asi 100 deti tak 

po 2 €. Poslanci  dali návrh a schválili 200 €. 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

Uznesenie č. 65/2021 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Klenovej  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

finančný príspevok 200,- € na zakúpenie balíčkov pre detí do 15 rokov na Mikuláša. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6  Bubancová,Gezanič, Muzika, Kirová Sirka, Švabová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Badida 

Nehlasovali: 0  
Potrebné kvórum :       7/4                                               

    Uznesenie bolo prijaté / nebolo prijaté. 

 

 

 

B/  Odmena pre p. Miroslava  Hunčára – trénera ŠK Sokol  Klenová  

 

Navrhol starosta obce , že tréner ŠK Sokol  p. Miroslav Hunčár , napriek tomu, že je 

pandémia a futbal sa nehrá , ale chodí trénovať chlapcov  a taktiež  veľa stavebných prác sa 

urobilo na ihrisku. A dochádza  zo Sniny   svojím  autom Preto navrhuje dať odmenu vo 

výške 400€. Poslanci odsúhlasili. 

 

 

Uznesenie č. 66/2021 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Klenovej  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

odmenu  pre trénera ŠK Sokol Klenová p. Miroslava Hunčára  vo výške 400€ . 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6  Bubancová,Gezanič, Muzika, Kirová Sirka, Švabová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Badida 

Nehlasovali: 0  
Potrebné kvórum :       7/4                                               
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    Uznesenie bolo prijaté / nebolo prijaté. 

 

 

 

 

K bodu  16 Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým  prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapisovateľka : Alena Vokuličová 

 

 

                      

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Jaroslava Kirová                                                         ........................................ 

Ján  Gezanič                                                                        ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ....................................................     

                                                                          Ing. Slavomil  Voloch,  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

V Klenovej,17.12.2021 


