Obec Vígľaš
Uznesenia
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vígľaši
konaného dňa 12. decembra 2019
k bodu 1
Uznesenie č. 55/2019
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. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu k decembru 2019
k bodu 4
Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
S ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 15/2019
k bodu 5
Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
S ch v a ľ u j e
VZN č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Vígľaš
k bodu 6
Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Berie na vedomie
1 Správu k predloženému návrhu zostavy rozpočtu obce pre rok 2020
2 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2020
3 Návrh rozpočtu na roky 2021-2022
Schvaľuje
Predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2020.

k bodu 7
Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vígľaš na rok 2020

k bodu č.8
Uznesenie č. 61/2019
Návrh na schválenie spôsobu predaja pozemkov vo vlastníctve obce, a to formou
verejnej obchodnej súťaže v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši podľa ust. § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
• spôsob predaja pozemkov, formou verejnej obchodnej súťaže, vo vlastníctve obce vedených
Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, nachádzajúcich sa v okrese Detva,
obci Vígľaš, k.ú. Vígľaš, zapísaných na LV č. 543, a to
i. parcely registra “C“, parc. č. 1384/28 o výmere 200 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
ii. parcely registra “C“, parc. č. 1384/147 o výmere 314 m2, záhrada,
iii. parcely registra “C“, parc. č. 1384/257 o výmere 209 m2, záhrada,
a to s nasledovnými podmienkami súťaže:
• Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno,
adresu záujemcu a označenie:
„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“
V obálke záujemca predloží:
a) špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia
úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou,
c) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej alebo právnickej osoby o tom, že voči nemu nie je
vedené exekučné ani konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
d) vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi,
e) telefonický a internetový kontakt na záujemcu,
f) vyhlásenie o akceptovaní podmienok predaja uvedených v nižšie uvedenom bode 5.
Špecifikácia podmienok predaja
a)
pozemok sa ponúka a bude predávať výhradne v celosti
b)
vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 20,- Eur/m2 (slovom
„dvadsať eur za štvorcový meter pozemku“)
c)
záujemca sa zaväzuje do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia uvedených pozemkov
začať s výstavbou rodinného domu na nich a predmetnú stavbu ukončiť do 2,5 roka
odo dňa nadobudnutia týchto pozemkov
Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
• kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena v eurách
Miesto a termín podávania návrhov:
• návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Vígľaš, najneskôr do
15.01.2020 do 12:00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, alebo v ktorom
nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže
zaradený.
• v návrhu musí byť uvedená ponuka s cenou a zdôvodnenie záujmu na odkúpenie
pozemkov

Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotia poslanci Obecného
zastupiteľstva Vígľaš a schvália návrh na víťaza obchodnej verejnej súťaže.
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom
do 16.01.2020 o 14:00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
• právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
• právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
• v prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah,
vyhlasovateľ môže vyzvať záujemcov na doplnenie,
• v prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh
odmietnuť,
• právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa – predávajúceho v prípade
nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzatvorenie kúpnej zmluvy ďalšiemu
v poradí určenom výberovou komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem
o uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo ak predloženú kúpnu zmluvu nepodpíše v lehote 15
dní od schválenia zmluvy obecným zastupiteľstvom. Víťaz obchodnej verejnej súťaže
bude povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku bez splátok pri podpise zmluvy. Vyhlasovateľ
obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra
nehnuteľností najneskôr do 7 dní po termíne poukázania kúpnej ceny na účet
vyhlasovateľa.
Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne najneskôr do 16.01.2020.
k bodu č.9
Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Schvaľuje
bezodplatný prevod pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SPF v katastrálnom území Vígľaš,
vedené na LV č. 1184 ako parcely KN- E parc. č. 1067/3 a parc. č. 1341/4, na LV č. 1365
ako parcela KN – E parc. č.1341/3 a na LV č. 832 ako parcela KN – C par. č. 1004/1.
Citované parcely predstavujú pozemky pod „Cyklistický chodník v časti obce Vígľaš,
Pstruša“; na základe územného rozhodnutia č. DÚ2017/40Sp/PO-rozh. právoplatné dňa
10.05.2017
Poveruje
starostu obce ku všetkým úkonom a podpisu príslušných listín za účelom bezodplatného
prevodu pozemkov medzi SPF a Obcou Vígľaš.

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

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

