Obec Klenov
Obecný úrad 140, 082 44 Klenov
051-778 22 02; 0911 144 499
_______________________________________________
Klenov, 02.03.2022

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 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Klenov,

ktoré sa uskutoční dňa 08.03.2022 (utorok) o 18,00 hodine v priestoroch Obecného úradu Klenov
s týmto programom:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Informácia o plnení uznesení
Správa o výsledku koncoročnej inventarizácie
Prerokovanie záverečného účtu obce a výročnej správy za rok 2021, správa nezávislého
audítora z overenia účtovníctva za rok 2021
7) Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 1/2022
8) Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Klenov o organizácii miestneho
referenda č.1/2022
9) Prerokovanie rekonštrukcie budovy kultúry
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Uznesenie
13) Záver

Kamila Bogdaňová v.r.
starostka obce

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

Zápisnica
zo sedemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klenove,
konaného dňa 08.03.2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Sedemnáste 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. Pekár Jozef
Návrhová komisia:
Mgr. Pekár Jozef, Fiľakovský Martin, Petrašovičová Ľudmila
Zapisovateľ:
Mgr. Mikulová Mariana
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení Mgr. Pekár Jozef, Fiľakovský
Martin, Petrašovičová Ľudmila
Hlasovanie poslancov:
za: 5
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: 5
proti: Zdržal sa: Neprítomní pri hlasovaní: K bodu 4 – informácia o plnení uznesení
Starostka obce informovala poslancov o zaslaní listu pani Admovej Márii a predaji
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Klenov pani Ing. Alene Bockovej.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ústnu správu o plnení uznesení z ostatného
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov:
za: 5
proti: Zdržal sa: Neprítomní pri hlasovaní: K bodu 5 – správa o výsledku koncoročnej inventarizácie
Správu o výsledku vykonanej koncoročnej inventarizácie k 31.12.2021 prečítala starostka
obce. K uvedenej správe neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky.

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výsledku koncoročnej inventarizácie.
Hlasovanie poslancov:
za: 5
proti: Zdržal sa: neprítomní pri hlasovaní:
K bodu 6 – prerokovanie záverečného účtu obce a výročnej správa za rok 2021, správa
nezávislého audítora z overenia účtovníctva za rok 2021
Starostka obce povedala, že záverečný účet obce za rok 2021 bol vyvesený na webovej
stránke obce ako aj na úradnej tabuli od 21.2.2022. K záverečnému účtu, zo strany občanov,
neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie
obce za rok 2021 bez výhrad.
Hlasovanie poslancov:
za: 5
proti: Zdržal sa: neprítomní pri hlasovaní: Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 9569,39 EUR.
Hlasovanie poslancov:
za: 5
proti: Zdržal sa: neprítomní pri hlasovaní: Starostka obce prečítala poslancom správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého audítora z overenia
účtovníctva obce Klenov za rok 2021.
Hlasovanie poslancov:
za: 5
proti: Zdržal sa: neprítomní pri hlasovaní: K bodu 7 – úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.1/2022
Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.1/2022 – dotácia na REGOB a Register adries. Predložené rozpočtové opatrenie je
zaokrúhlené na celé eurá.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2022 v
zmysle vnútorného predpisu č.1/2007 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu do rozpočtu obce podľa predloženého návrhu
Hlasovanie poslancov:
za: 5
proti: Zdržal sa: neprítomní pri hlasovaní: K bodu 8 – Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Klenov o organizácii
miestneho referenda č.1/2022
Starostka obce predložila na schválenie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
Klenov o organizácii miestneho referenda č.1/2022. Podľa § 3 ods.2 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , obyvateľ obce sa zúčastňuje na
samospráve obce a má právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne
referendum).

Zákonná úprava miestneho referenda je obsiahnutá v § 4 zákona o obecnom zriadení, ktorý
v odseku 5 stanovuje, že podrobnosti o organizácií miestneho referenda ustanoví obec
nariadením. Účelom tohto nariadenia je upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda
tak, aby obyvatelia obce mohli reálne uplatňovať túto formu výkonu samosprávy a efektívne sa
zúčastňovať na správe vecí verejných v obci. Obec na to upozornil prokurátor v rámci
prokurátorskej previerky.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo prijíma nariadenie, ktorým sa uznáša podľa §11 ods.4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne
záväznom nariadení obce Klenov o organizácii miestneho referenda č.1/2022
Hlasovanie poslancov:
za: 5
proti: Zdržal sa: neprítomní pri hlasovaní: K bodu 9 – Prerokovanie rekonštrukcie budovy kultúry
Starostka obce oboznámila poslancov s prácami pri rekonštrukcii budovy kultúry.
Skonštatovala, že pokiaľ bude obec pokračovať v rekonštrukcii z vlastných zdrojov, bude to
dlhodobá záležitosť. Navrhla prítomným poslancom prijať úver z Prima banky Slovensko.
Zároveň ich oboznámila o zaslaní žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č.78/2019 na
materiál ako obkladačky, dlažba, škárovacia hmota a sanity s príslušenstvo do wc priestorov
budovy.
Obecné zastupiteľstvo po dlhej rozprave schválilo prijatie úveru.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 30.000,-EUR poskytnutého zo
strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok
dojednaných príslušnej úverovej zmluve.
Tento úver bude použitý na:
1. Investičnú akciu – „Rekonštrukcia budovy kultúry v obci Klenov“
Hlasovanie poslancov:
za: 5
proti: Zdržal sa: neprítomní pri hlasovaní: K bodu 10 – Rôzne
Starostka obce informovala poslancov o:
- ponukách na rekonštrukciu rozhlasu a verejného osvetlenia
- plánovaných aktivitách v obci v roku 2022
K bodu 11 - diskusia
Petrašovičová Ľudmila skonštatovala, že po ešte neskončenom zimnom období sú miestne
komunikácie v zlom stave a je potrebná ich údržba. Ďalej upozornila na niektoré úseky brehov,
ktoré by bolo potrebné upraviť a spevniť.
K bodu 12 – Uznesenie
Predseda návrhovej komisie Mgr. Pekár Jozef prečítal návrh uznesenia č. 17/2022.
Hlasovanie poslancov:
Za: 5
Proti: Zdržal sa: Neprítomní pri hlasovaní: Starostka skonštatovala, že uznesenie je právoplatné.

K bodu 13 – záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila sedemnáste zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20.00 hod.

Zapísala 10.03.2022
Bogdaňová Kamila
Kamila Bogdaňová
starostka obce

Overovateľ zápisnice:
Mgr. Pekár Jozef

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 08.03.2022 prijíma
U Z N E S E N I E č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo v Klenove
A . volí
l. návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Pekár Jozef, Fiľakovský Martin, Petrašovičová Ľudmila
B. berie na vedomie
1. ústnu správu o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2. správu o výsledku koncoročnej inventarizácie
3. správu nezávislého audítora z overenia účtovníctva Obce Klenov za rok 2021
4. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 v zmysle vnútorného predpisu
č.1/2007 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce
podľa predloženého návrhu
C. schvaľuje
1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
9569,39 Eur.
3. prijatie úveru vo výške 30.000,-EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko,
a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ
DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných
príslušnej úverovej zmluve.
Tento úver bude použitý na:
1. Investičnú akciu – „Rekonštrukcia budovy kultúry v obci Klenov“
D. prijíma nariadenie, ktorým sa uznáša
1. podľa § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení obce Klenov o organizácii
miestneho referenda č. 1/2022.

Kamila Bogdaňová
starostka obce

Klenov, 10.03.2022

