Obec Vígľaš
Uznesenia
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vígľaši
konaného dňa 12. decembra 2018
k bodu 1
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Berie na vedomie
Správu o činnosti Obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
k bodu 2
k bodu 3
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Berie na vedomie
Dôvodovú správu k zriadeniu Dobrovoľného hasičského zboru obce Vígľaš.
S ch v a ľ u j e
1. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Vígľaš v zmysle § 10, ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako organizačný
útvar Obecného úradu Vígľaš dňom 01.01.2019.
2. Menovanie za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru p. Ing. Ľuboša Virguľu
k bodu 4
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu k 12/2018
k bodu 5
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Berie na vedomie
Predložené rozpočtové opatrenie č. 7, 8, 9,10,11,13,14,15,16/2018
k bodu 6
Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
S ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 12/2018
k bodu 7
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
S ch v a ľ u j e
VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Vígľaš

k bodu 8
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Berie na vedomie
1 Správu k predloženému návrhu zostavy rozpočtu obce pre rok 2019
2 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2019
Neschvaľuje
Predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2019.
Berie na vedomie
Prijatie rozpočtového provizória pre I. štvrťrok 2019
k bodu 9
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vígľaš na rok 2019
k bodu č.10
Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Vígľaš; v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s ust. § 9a
ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; schvaľuje ako
spôsob prevodu vlastníctva nižšie identifikovaného nehnuteľného majetku obce „Obchodnú
verejnú súťaž“.
Identifikácia majetku:
- pozemok parc. KNC č. 8/5 o výmere 1 665 m2, druh pozemku – záhrada, ktorý sa
nachádza v obci Vígľaš, kat. úz. Vígľaš, okres Detva, a ktorý vznikol odčlenením od
pozemku parc. KNC č. 8/1 o výmere 3415 m2, druh pozemku - záhrada,
nachádzajúceho sa v obci Vígľaš, kat. úz. Vígľaš, okres Detva zapísaného na liste
vlastníctva č. 543 vedenom Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom; a to na
základe geometrického plánu č. 31644341-146/2018 zo dňa 7.8.2018, ktorý
vypracovala spoločnosť GEODET spol. s r.o. so sídlom T.G. Masaryka 3413, 960 01
Zvolen, IČO: 31 644 341, a ktorý bol úradne overený Okresným úradom Detva,
katastrálnym odborom dňa 15.08.2018 pod č. 305/2018;
- pozemok parc. KNC č. 4/3 o výmere 143 m2, druh pozemku – zast. pl. a nádvoria
ktorý sa nachádza v obci Vígľaš, kat. úz. Vígľaš, okres Detva; a ktorý vznikol
odčlenením od pozemku parc. KNC č. 4 o výmere 1914 m2, druh pozemku – zast. pl. a
nádvoria, nachádzajúceho sa v obci Vígľaš, kat. úz. Vígľaš, okres Detva, zapísaného
na liste vlastníctva č. 543 vedenom Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom;
a to na základe geometrického plánu č. 31644341-146/2018 zo dňa 7.8.2018, ktorý
vypracoval GEODET spol. s r.o. so sídlom T.G. Masaryka 3413, 960 01 Zvolen
a ktorý bol úradne overený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom dňa
15.08.2018 pod č. 305/2018.

Obecné zastupiteľstvo obce Vígľaš; v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov; schvaľuje podmienky Obchodnej verejnej
súťaže“ na prevod nehnuteľného majetku obce Vígľaš, a to:
- pozemku parc. KNC č. 8/5 o výmere 1 665 m2, druh pozemku – záhrada, ktorý sa
nachádza v obci Vígľaš, kat. úz. Vígľaš, okres Detva, a ktorý vznikol odčlenením od
pozemku parc. KNC č. 8/1 o výmere 3415 m2, druh pozemku - záhrada,
nachádzajúceho sa v obci Vígľaš, kat. úz. Vígľaš, okres Detva, zapísaného na liste
vlastníctva č. 543 vedenom Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom (ďalej
ako „novovytvorená parc. KNC č. 8/5“); a to na základe geometrického plánu č.
31644341-146/2018 zo dňa 7.8.2018, ktorý vypracovala spoločnosť GEODET spol.
s r.o. so sídlom T.G. Masaryka 3413, 960 01 Zvolen, a ktorý bol úradne overený
Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom dňa 15.08.218 pod č. 305/2018;
- pozemku parc. KNC č. 4/3 o výmere 143 m2, druh pozemku – zast. pl. a nádvoria,
ktorý sa nachádza v obci Vígľaš, kat. úz. Vígľaš, okres Detva; a ktorý vznikol
odčlenením od pozemku parc. KNC č. 4 o výmere 1914 m2, druh pozemku – zast. pl. a
nádvoria, nachádzajúceho sa v obci Vígľaš, kat. úz. Vígľaš, okres Detva, zapísaného
na liste vlastníctva č. 543 vedenom Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom
(ďalej ako „novovytvorená parc. KNC č. 4/3“); a to na základe geometrického plánu č.
31644341 zo dňa 7.8.2018, ktorý vypracovala spoločnosť GEODET spol. s r.o. so
sídlom T.G. Masaryka 3413, 960 01 Zvolen, a ktorý bol úradne overený Okresným
úradom Detva, katastrálnym odborom dňa 15.08.2018 pod č. 305/2018; ktoré
podmienky tvoria nedielnu súčasť tohto uznesenia a súčasne výslovne splnomocňuje
starostu obce Vígľaš na podpis kúpnej zmluvy na prevod novovytvorenej parc. KNC
č. 8/5 a novovytvorenej parc. KNC č. 4/3 zmiešanej zo zmluvou o zriadení vecného
bremena s víťazným súťažiteľom bez potreby jej schválenia obecným
zastupiteľstvom, keď vecné bremeno in rem spočívajúce v práve prechodu pešo
a prejazdu motorovým vozidlom (v rozsahu vymedzenom v označenom geometrickom
pláne) cez novovytvorené parc. KNC č. 8/5 a č. 4/3 bude zriadené v prospech
vlastníkov parc. KNC č. 8/1 o výmere 3415 m2, druh pozemku-záhrada nachádzajúcej
sa v kat. úz. Vígľaš, okres Detva, obec Vígľaš zapísanej na LV č. 543 vedenom
Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom.
Obecné zastupiteľstvo obce Vígľaš súčasne ruší uznesenie Obecného zastupiteľstva obce
Vígľaš č. 162/2018 zo dňa 15.8.2018.

k bodu č.11
Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
B e r i e n a v e d o m i e
1. delegovanie zástupcov obce do rady školy s tým , že funkčné obdobie členov rady
Základnej školy J. Drdoša vo Vígľaši zaniká uplynutím ich funkčného obdobia (4
rokov) v zmysle § 25 ods. 12 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
D e l e g u j e
v zmysle § 25 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1
ods. 2 a § 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich
organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (vyhláška č. 230/2009
Z. z.) zástupcov obce Vígľaš do rady školy, a to:
- Ing. Annu Šimkovú, Vígľaš 548
- Milana Cerovského, Vígľaš, Pstruša 343
- Jána Matušova, Vígľaš, Železničná 232/2
- Ing. Jozefa Melichera, Vígľaš, Partizánska 217/19
na štvorročné funkčné obdobie, t. j. od 01.01.2019 do 01.01.2023.

Hlasovanie: Prítomní : 9 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 9 prítomní poslanci

Prítomní poslanci: Milan Cerovský, Radoslav Gímeš, Ján Matušov, Vladimíra Melechová,
Ing. Jozef Melicher, Ing. Miroslav Oťapka, Ing.Anna Šimková, Ing. Milan Šlobár, Peter Žiak

