Obec Klenov
Obecný úrad 140, 082 44 Klenov
051-778 22 02; 0911 144 499
_______________________________________________
Klenov, 07.07.2022

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 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Klenov,

ktoré sa uskutoční dňa 13.07.2022 (streda) 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) Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026
6) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026
7) Rôzne
8) Diskusia
9) Uznesenie
10) Záver

Kamila Bogdaňová v.r.
starostka obce

Žiadame všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných, aby včas zaujali svoje
miesta v rokovacej miestnosti.

Zápisnica
z devätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klenove,
konaného dňa 13.07.2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Devätnáste 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: Mgr. Mikulová Mariana
Návrhová komisia:
Tomaščinová Anna, Fiľakovský Martin, Petrašovičová Ľudmila
Zapisovateľ:
Petrašovičová Ľudmila
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení Tomaščinová Anna, Fiľakovský
Martin, Petrašovičová Ľudmila
Hlasovanie poslancov:
za: 4
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: 4
proti: Zdržal sa: Neprítomní pri hlasovaní: K bodu 4 – informácia o plnení uznesení
Starostka obce skonštatovala, že z ostatného zasadnutia nebolo prijaté uznesenie, ktorým
by sa mali plniť úlohy.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ústnu správu o plnení uznesení z ostatného
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov:
za: 4
proti: Zdržal sa: Neprítomní pri hlasovaní: K bodu 5 – určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026
Starostka obce povedala, že vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb (29.10.2022) je
potrebné zo strany obecného zastupiteľstva určiť na nasledujúce volebné obdobie počet
poslancov.

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo určilo v súlade s § 11 ods.3 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026
počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Klenov: 5 poslancov v jednom volebnom
obvode.
Hlasovanie poslancov:
za: 4
proti: Zdržal sa: neprítomní pri hlasovaní:K bodu 6 – určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026
Ďalej starostka obce povedala, že vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb
(29.10.2022) je potrebné zo strany obecného zastupiteľstva určiť na nasledujúce volebné obdobie
rozsah výkonu funkcie starostu obce.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo určilo v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu obce Klenov na
celé volebné obdobie 2022 – 2026 v rozsahu 60%.
Hlasovanie poslancov:
za: 4
proti: Zdržal sa: neprítomní pri hlasovaní: K bodu 7 – Rôzne
Starostka obce informovala poslancov o:
- dobrovoľnej dražbe Doškoľovacieho strediska aj s pozemkami (chata Bystré), vlastníkom
firma SWIPO, s.r.o.,
- úplnej uzávierke mosta cez Ružín v čase od 18.7.-22.7.2022 , obchádzka cez Hrabkov
- príprave Smernice o obecných poplatkov a doplnku VZN o miestnych daniach.
K bodu 8 - diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
K bodu 9 – Uznesenie
Predseda návrhovej komisie Tomaščinová Anna prečítala návrh uznesenia č. 19/2022.
Hlasovanie poslancov:
Za: 4
Proti: Zdržal sa: Neprítomní pri hlasovaní: Starostka skonštatovala, že uznesenie je právoplatné.
K bodu 10 – záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila devätnáste zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.00 hod.
Zapísala 14.07.2022
Bogdaňová Kamila
Kamila Bogdaňová
starostka obce
Overovateľ zápisnice:
Mgr. Mikulová Mariana

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 13.07.2022 prijíma
U Z N E S E N I E č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo v Klenove
A . volí
l. návrhovú komisiu v zložení:
Tomaščinová Anna, Fiľakovský Martin, Petrašovičová Ľudmila
B. berie na vedomie
1. ústnu správu o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

C. určuje
1. v súlade s § 11 ods.3 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 počet poslancov
obecného zastupiteľstva obce Klenov: 5 poslancov v jednom volebnom obvode
2. v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu obce Klenov na celé volebné
obdobie 2022 – 2026 v rozsahu 60%.

Kamila Bogdaňová
starostka obce

Klenov, 14.07.2022

