Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vígľaši
zo dňa 24. marca 2020
Prítomní:
Ing. Róbert Záchenský, starosta obce
Členovia OcZ : Milan Cerovský, Ján Matušov, Ing. Jozef Melicher,
Ing. Miroslav Oťapka, Ing. Anna Šimková, Ing. Milan Šlobár, Peter Žiak
Kontrolórka obce: Ing. Oľga Štollmannová – ospravedlnená
Ospravedlnení: 2 poslanci - Radoslav Gímeš a Vladimíra Melechová
Občania: 0
Starosta Ing. Róbert Záchenský obce zahájil 6. schôdzu riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Z dôvodu koronavírusu na Slovensku bolo zasadnutie OcZ bez prítomnosti
občanov, boli dodržané bezpečnostné opatrenia a odstupy. Privítal všetkých prítomných
poslancov a poďakoval sa im za účasť. Informoval poslancov, že z dôvodu mimoriadnej
situácie na Slovensku je program zasadnutia obmedzený iba na najsúrnejšie body. Oboznámil
prítomných s programom rokovania, ktorý bol jednomyselne všetkými 7 prítomnými
poslancami schválený. Konštatoval, že sú prítomní 7 zvolení poslanci OcZ, z 9 zvolených
poslancov a preto je OcZ uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Ing. Jozef Melicher a Ing. Milan Šlobár.
Do návrhovej komisie boli 7 prítomnými poslancami OcZ hlasovaním zvolení: za predsedu
p. Milan Cerovský, Peter Žiak a Ján Matušov.
Program :
1. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach č.16-21/2019 a 1/2020
2. Prerokovanie a schválenie dodatku č. 2 COOP Jednota
3. Schválenie členstva v OOCR
4. Prerokovanie podania žiadosti o NFP - WIFI pre obec
5. Všeobecná diskusia
6. Návrh na uznesenie a záver
Bod 1) Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 16-21/2019 a 1/2020
Starosta obce predniesol návrhy RO č. 16-21/2019 a 1/2020 – sú to potrebné presuny medzi
položkami.
Po vypočutí poskytnutých informácii bolo k bodu prijaté
U z n e s e n i e č. 63/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
1. Predložené rozpočtové opatrenia č. 16-21/2019 a 1/202
Hlasovanie: Prítomní : 7 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 7 prítomní poslanci
Bod 2) Prerokovanie a schválenie dodatku č. 2 COOP Jednota
Uvedený bod je potrebné schváliť, nakoľko formálnymi nedostatkami v pôvodne uzavretej
zmluve kataster vrátil návrh na vklad vlastníckeho práva a tým sa posunul celý proces prevodu
na nového vlastníka a s tým spojené jeho povinnosti vyplývajúce z pôvodne uzavretej kúpnej
zmluvy.

V diskusii nikto nevystúpil. Po prerokovaní a ukončenej diskusie k bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 64/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Schvaľuje
uzatvorenie a prijatie Dodatku č. 2 zo dňa 15.01.2020 (do momentu prijatia tohto uznesenia
obcou nepodpísaný) ku Kúpnej zmluve zo dňa 08.04.2019, predmetom ktorej bol aj predaj
nehnuteľností — pozemku — parcely registra „C“ parc. č. 4/3 o výmere 143 m“, zastavaná
plocha a nádvorie a pozemku — parcely registra „C" parc. č. 8/5 o výmere 1665 m“, záhrada v
k.ú Vígľaš, zapísaných na LV č. 543 (ďalej v texte len Kúpna zmluva), uzatvorenej medzi
Obcou Vígľaš na strane predávajúceho a COOP Jednota, spotrebné družstvo na strane
kupujúceho, predmetom ktorého je nasledovná zmena označenej Kúpnej zmluvy
- v článku VI. Osobitné dojednania a sankcie sa mení text pod písm. b) a c) a bude znieť
takto:
b) do 12 mesiacov od povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy (ktorý bol
povolený Rozhodnutím Okresného úradu Detva, katastrálnym odborom dňa 23.08.2019)
získať stavebné povolenie na výstavbu predajne potravín na predmete prevodu, resp.
jeho časti;
c) do 24 mesiacov od povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy získať
rozhodnutie o povolení užívania stavby predajne potravín postavenej na predmete
prevodu, resp. jeho časti (kolaudačné rozhodnutie).
Bod 3) Schválenie členstva v OOCR
Starosta obce predniesol návrh schválenia členstva obce v OOCR Turistický Novohrad
a Podpoľanie v sume 0,30€ na jedného obyvateľa. Uvedeným členstvom bude mať obec
možnosť podať rôzne žiadosti o dotácie na rozvoj cestovného ruchu v obci.
V diskusii nikto nevystúpil. Po prerokovaní a ukončenej diskusie k bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 65/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Členstvo v OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie so sídlom Ul. Dr. Herza 240/1,
984 01 Lučenec, v sume 0,30€/ na 1 obyvateľa a rovnako schvaľuje zástupcu obce
Vígľaš, ktorým je Ing. Róbert Záchenský, starosta obce.
Hlasovanie: Prítomní : 7 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 7 prítomní poslanci
Bod 4) Prerokovanie podania žiadosti o NFP – WIFI pre obec
Starosta obce informoval prítomných o možnosti získania dotácie na WIFI pre obec. Po obci by
sa po získaní dotácie vybudovalo 10 bodov, kde budú mať občania možnosť bezplatného
pripojenia na internet.
Po ukončenej diskusie bolo k bodu prijaté
U z n e s e n i e č. 66/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
predloženie Žiadosti o NFP na SO OPII: - kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP
- názov projektu: Wifi pre obec Vígľaš,
- výška celkového spolufinancovania žiadateľa z oprávnených výdavkov: je 5%,čo je 750€."

Hlasovanie: Prítomní : 7 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 7 prítomní poslanci
Bod 5) Všeobecná diskusia
Starosta obce z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie na
navrhuje zrušiť uvedený bod programu.

území Slovenskej republiky

U z n e s e n i e č. 67/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Zrušuje
bod všeobecná diskusia z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácii na území Slovenskej
republiky
Bod 6) Návrh na prijatie uznesenia a záver
Milan Cerovský, predseda návrhovej komisie predniesol kompletný návrh na uznesenie tak,
ako je priložený k zápisnici.
Hlasovanie za predložený návrh na uznesenie : Prítomní : 7 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ prijatie návrhu hlasovali všetci 7 prítomní poslanci
Týmto bolo zasadnutie OcZ ukončené, starosta sa poďakoval všetkým za účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.
D.a.h.
Ing. Anna Šimková
zástupca starostu obce

Ing. Róbert Záchenský
starosta obce

Ing. Jozef Melicher
I. overovateľ

Ing. Milan Šlobár
II. overovateľ

Zápis vyhotovila: Monika Zošiaková, ref. správy úradu

