Obec Klenov
Obecný úrad 140, 082 44 Klenov
051-778 22 02; 0911 144 499
_______________________________________________
Klenov, 23.05.2022

POZVÁNKA

Starostka obce Klenov, Bogdaňová Kamila, Vás v zmysle § 13 ods.4 písm. a) zák. SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

pozýva

na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Klenov,

ktoré sa uskutoční dňa 31.05.2022 (utorok) o 18,00 hodine v priestoroch Obecného úradu Klenov
s týmto programom:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3) Schválenie programu zasadnutia
4) Informácia o plnení uznesení
5) Správa o plnení rozpočtu obce
6) Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 2/2022
7) Prerokovanie stavby „Rekonštrukcia budovy kultúry v obci Klenov“
8) Rôzne
9) Diskusia
10) Uznesenie
11) Záver

Kamila Bogdaňová v.r.
starostka obce
Žiadame všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných, aby včas zaujali svoje
miesta v rokovacej miestnosti.

Zápisnica
z osemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klenove,
konaného dňa 31.05.2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Osemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva v Klenove otvorila a viedla starostka obce.
Privítala všetkých prítomných (prítomní podľa prezenčnej listiny). Starostka obce skonštatovala,
že:
a/ zasadnutie bolo zvolané v zmysle §13 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov.
b/ podľa podpísanej prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
obecného zastupiteľstva, na základe čoho vyhlásila zasadnutie obecného zastupiteľstva za
uznášania schopné.
K bodu 2 - určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovateľ zápisnice: Tomaščinová Anna
Návrhová komisia:
Fiľakovský Martin, Mgr.Mikulová Mariana, Tomaščinová Anna
Zapisovateľ:
Fiľakovský Martin
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení Fiľakovský Martin, Mgr. Mikulová
Mariana, Tomaščinová Anna
Hlasovanie poslancov:
za: 3
proti: Zdržal sa: Neprítomní pri hlasovaní: K bodu 3 – Schválenie programu rokovania
Starostka obce prečítala program zasadnutia a zároveň požiadala prítomných poslancov o
prípadné ich doplnenie.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sa bude uberať podľa programu uvedeného na
pozvánke.
Hlasovanie poslancov:
za: 3
proti: Zdržal sa: Neprítomní pri hlasovaní: K bodu 4 – informácia o plnení uznesení
Starostka obce informovala poslancov o prijatí úveru zo strany Prima banka Slovensko,
a.s. na „Rekonštrukciu budovy kultúry v obci Klenov“
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ústnu správu o plnení uznesení z ostatného
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov:
za: 3
proti: Zdržal sa: Neprítomní pri hlasovaní: K bodu 5 – správa o plnení rozpočtu obce
Správa o plnení rozpočtu obce k 26.5.2022 bola poslancom obecného zastupiteľstva
zaslaná elektronicky a tvorila prílohu pozvánky. K plneniu rozpočtu neboli zo strany
poslancov boli vznesené žiadne pripomienky.

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu obce k 26.5.2022
Hlasovanie poslancov:
za: 3
proti: Zdržal sa: neprítomní pri hlasovaní:
K bodu 6 – úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 2/2022
Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.2/2022 – príjem – poskytnutie úveru, predaj pozemku, dobropis, vratky a výdavky
podľa skutočnosti. Predložené rozpočtové opatrenie je zaokrúhlené na celé eurá.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtovým opatrením č.2/2022 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov podľa priloženého návrhu.
Hlasovanie poslancov:
za: 3
proti: Zdržal sa: neprítomní pri hlasovaní: -

K bodu 7 – prerokovanie stavby „Rekonštrukcia budovy kultúry v obci Klenov“
Starostka obce oboznámila poslancov s prebiehajúcimi prácami na rekonštrukcii budovy
kultúry. Skonštatovala, že poskytnutý úver už je pomaly vyčerpaný a je potrebné použiť finančné
prostriedky z rezervného fondu na stolárske práce, zatepľovacie práce, bleskozvod, prístrešok,
stoly a stoličky, žalúzie. Poslanci súhlasili s použitím finančných prostriedkov z rezervného
fondu na práce a materiál na rekonštrukciu budovy kultúry.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na
realizáciu projektu „Rekonštrukcia budovy kultúry v obci Klenov“ vo výške 20.000,- Eur.
Hlasovanie poslancov:
za: 3
proti: Zdržal sa: neprítomní pri hlasovaní: K bodu 8 – Rôzne
Starostka obce informovala poslancov o:
- plánovanej akcii „Hurá prázdniny“ 5.7.2022. Navrhla pracovné stretnutie 21.6.2022,
- oprave striešky nad požiarnou studňou,
- poskytnutej dotácie z PSK na rekonštrukciu wc priestorov budovy kultúry.
K bodu 9 - diskusia
Zo strany poslancov bolo podané upozornenie, že psy pani Heleny Dolnej sa voľne pohybujú
v priestoroch zastávok SAD. Deti, ktoré vystupujú od autobusu sa ich veľmi boja a domov
prichádzajú veľmi vystrašené.
K bodu 10 – Uznesenie
Predseda návrhovej komisie Fiľakovský Martin prečítal návrh uznesenia č. 18/2022.
Hlasovanie poslancov:
Za: 3
Proti: Zdržal sa: Neprítomní pri hlasovaní: Starostka skonštatovala, že uznesenie je právoplatné.

K bodu 11 – záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila osemnáste zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20.00 hod.

Zapísala 01.06.2022
Bogdaňová Kamila
Kamila Bogdaňová
starostka obce

Overovateľ zápisnice:
Tomaščinová Anna

ZÁVERY Z ROKOVANIA

V súlade s ustanovením § 11 ods.4 zákona č.369/90Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, obecné zastupiteľstvo v Klenove dňa 31.05.2022 prijíma
U Z N E S E N I E č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo v Klenove
A . volí
l. návrhovú komisiu v zložení:
Fiľakovský Martin, Mgr. Mikulová Mariana, Tomaščinová Anna
B. berie na vedomie
1. ústnu správu o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2. správu o plnení rozpočtu obce k 26.5.2022
C. schvaľuje
1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods.2
písm. b) a c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
priloženého návrhu.
2. prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia budovy kultúry v obci Klenov“ vo výške 20.000,- Eur.

Kamila Bogdaňová
starostka obce

Klenov, 01.06.2022

