Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vígľaši
zo dňa 25. marca 2022
Prítomní:
Ing. Róbert Záchenský, starosta obce
Členovia OcZ : Milan Cerovský, Ján Matušov, Vladimíra Melechová,
Ing. Jozef Melicher, Ing. Miroslav Oťapka, Ing. Anna Šimková,
Ing. Milan Šlobár, Peter Žiak, Radoslav Gímeš
Ospravedlnení: 0
Kontrolórka obce Ing. Štollmannová
Občania: 3
Starosta Ing. Róbert Záchenský obce zahájil 17. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Privítal všetkých prítomných poslancov, kontrolórku obce a občanov.
Oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý bol jednomyselne všetkými
8 prítomnými poslancami schválený. Konštatoval, že sú prítomní 9 zvolení poslanci OcZ
z celkového počtu 9, preto je OcZ uznášania schopné .
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Radoslav Gímeš a Vladimíra Melechová.
Do návrhovej komisie boli 9 prítomnými poslancami OcZ hlasovaním zvolení: za predsedu
Ján Matušov, Ing. Jozef Melicher a Ing. Miroslav Oťapka.
Program:
1. Správa o činnosti OcR a kontrola plnenia uznesení OcZ
2. Interpelácia poslancov
3. Informácia o vykonanom rozpočtovom opatrení č. 10,11,12,13/2021
4. Správa kontrolnej činnosti za rok 2021 a plán kontrolnej činnosti na rok 2022
5. Prerokovania a schválenie návrhu zmluvy na služby BOZP a OPP
6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2022/2023
v základnej škole
7. Prerokovanie žiadosti o odstúpení katastrálneho územia Vígľaš – časť pozemku pod
cintorínom Stožok
8. Prekovanie a schválenie rozpočtu obce pre rok 2022
− Návrh bežného a kapitálového rozpočtu
− Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu pre rok 2022
− Návrh na viacročný rozpočet pre roky 2023 -2024

9. Všeobecná diskusia
10. Návrh na uznesenie a záver
Bod 1) Správa o činnosti Obecnej rady a kontrola plnenia uznesení OcZ
Predkladá: Ing. Róbert Záchenský, starosta obce
Písomná správa je pripojená k zápisnici a je jej súčasťou. V diskusii nevystúpil nikto.
U z n e s e n i e č. 121/2022/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
1. Správu o činnosti Obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: Prítomní : 9 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 9 prítomní poslanci

Bod 2) Interpelácia poslancov
V interpelácii z poslancov nevystúpil nikto.
Bod 3) Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 10,11,12,13/2021
Starosta obce predniesol návrh RO č. 10,11,12,13/2021, ktorými sa na základe schváleného
dispozičného oprávnenia starostu obce vykonané nutné presuny položiek v schválenom
rozpočte. Vykonané zmeny nemajú vplyv na plánovaný výsledok hospodárenia obce.
Po vypočutí poskytnutých informácii bolo k bodu prijaté
U z n e s e n i e č. 122/2022/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
1. Predložené rozpočtové opatrenia č. 10,11,12,13/2021
Hlasovanie: Prítomní : 9 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 9 prítomní poslanci
Bod 4) Správa kontrolnej činnosti za rok 2021 a plán kontrolnej činnosti na rok 2022
Predkladá: Ing. Róbert Záchenský, starosta obce a Ing. Štollmannová, kontrolórka obce
Kontrolórka obce predložila správu o kontrolách za rok 2021. Ďalej informovala prítomných
o pláne kontrolnej činnosti na rok 2022. Písomné správy sú súčasťou zápisnice.
V diskusii k bodu nevystúpil nikto. Po prerokovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 123/2022/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
1. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 a plán kontrolnej činnosti na rok 2022
Hlasovanie: Prítomní : 9 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 9 prítomní poslanci
Bod 5) Prerokovanie a schválenie návrhu zmluvy na služby BOZP a OPP
Vznikla situácia, že nám bezpečnostný technik p. Prajdák umrel, obec robila prieskum na
okolitých obciach a podľa prieskumu sme vybrali p. Slemenského, ktorý súhlasí že nám
zastreší služby BOZP v sume 450,-€/za štvrťrok čo vychádza 1800,-€/ ročne.
V diskusii nikto nevystúpil. Po prerokovaní a ukončenej diskusie k bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 124/2022/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
1. Podpísanie zmluvy na služby BOZP a OPP
Hlasovanie: Prítomní : 9 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 9 prítomní poslanci
Bod 6) Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Uvedené VZN je potrebné schváliť na základe pokynu ministerstva školstva SR. Toto VZN č.
1/2022 bude také všeobecné, že obec určuje vykonávať zápis deti do prvého ročníka v ZŠ
Vígľaš vždy v druhom aprílovom týždni. Určili sme len týždeň, aby sme každý rok nemuseli
riešiť VZN ako keby sme uviedli konkrétny dátum.

V diskusii nikto nevystúpil. Po prerokovaní a ukončenej diskusie k bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 125/2022/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
1. VZN č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na pokračovanie plnenia
povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Hlasovanie: Prítomní : 9 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 9 prítomní poslanci
Bod 7) Prerokovanie žiadosti o odstúpení katastrálneho územia Vígľaš – časť pozemku
pod cintorínom Stožok
Doterajšia hranica k.ú. Vígľaš sa mení o výmeru 1228m2 sa zmenší, nakoľko uvedená časť sa
pričlení ku k.ú. Stožok. Na pozemkoch podľa GP č. 31644341-53/2022 sa nachádza už vyše
100 rokov cintorín Stožok. Obec Stožok dňa 17.2.2022 požiadala obec Vígľaš o odstúpenie
územia pod existujúcim cintorínom katastrálne obci Stožok. Pozemok je vo vlastníctve
spoločnosti CMC Detva.
V diskusii nikto nevystúpil. Po prerokovaní a ukončenej diskusie k bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 126/2022/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Súhlasí
a) s pričlenením územia obce Vígľaš do územia obce Stožok vymedzeného
geometrickým plánom č. 31644341-53/2022 vypracovaný geodetickou kanceláriou
Ing. Martin Gondáš – Geodet spol. s r.o., T..G.Masaraka 3413, Zvolen v celkovej
výmere 1 228 m2
b) s uzatvorením Zmluvy o odstúpení územia a majetkovoprávnom vysporiadaní obcí
Vígľaš a Stožok s tým, že poplatky spojené s prevodom územia bude hradiť obec
Stožok
Hlasovanie: Prítomní : 9 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 9 prítomní poslanci
Bod 8) Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce pre rok 2022
- Návrh bežného a kapitálového rozpočtu
- Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu pre rok 2022
- Návrh na viacročný rozpočet pre roky 2023-2024
Predkladajú: Ing. Róbert Záchenský, starosta obce a Ing. Štollmannová, kontrolórka obce
Starosta obce podrobne informoval prítomných s rozpočtom obce na rok 2022.
Písomné správy sú súčasťou zápisnice. Starosta podrobne s poslancami prešli celý rozpočet,
na viacerých stretnutiach, kde sa predovšetkým venovali kapitálovým výdavkom. Ďalej
odovzdal slovo pani kontrolórke obce, ktorá prítomných oboznámila so svojim stanoviskom,
ktoré je prílohou zápisnice.
Diskusia: v diskusii nikto nevystúpil nakoľko si poslanci rozpočet podrobne prešli na obecnej
rade a odporučili ho na schválenie.

Po ukončení prerokovania dokumentov bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 127/2022/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
1 Správu k predloženému návrhu zostavy rozpočtu obce pre rok 2022, viacročného
rozpočtu
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2022
2. Návrh rozpočtu na roky 2023-2024
Schvaľuje
1. Predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2022.
Hlasovanie: Prítomní : 9 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 9 prítomní poslanci
Bod 9) Všeobecná diskusia
Vo všeobecnej diskusii vystúpili:
p. Melechová – p. Kubanda požaduje osadenie spomaľovačov v miestnej časti Dolinky,
nakoľko tadiaľ idú auta neprimeranou rýchlosťou. Taktiež by bolo vhodné osadenie závetria
na autobusovej zastávke na Dolinkách,
ďalej požiadala o častejšiu údržbu
cyklotrasy(zametanie)
p. Výbšťoková - žiada o úpravu podložia autobusovej zastávky pri Jednote
starosta – je to v štádiu riešenia, predpokladáme, že na mieste bude 5 cm vrstva asfaltu
p. Výbošťoková – sa informovala, aké plány má obec s pozemkom za autobusovou zastávkou
Jednota a s pozemkom pri kostole
starosta – obidva pozemky sú už vo vlastníctve obce, postupne sa vyčistia a následne tam
obec plánuje vybudovať spoločenské centrum a domov dôchodcov
p. Ing. Oťapka - upozornil na nutnosť podania žiadosti na prekládku dažďovej vody v časti za
školou
starosta – uvedená situácia je v riešení za pomoci stavebného úradu
starosta – informoval prítomných o pripravovanom dni obce, ktorý sa bude konať 25.06.2022
na lúke za Obecným úradom pri rieke Slatina
Bod 10) Návrh na prijatie uznesenia a záver
Ján Matušov, predseda návrhovej komisie predniesla kompletný návrh na uznesenie tak, ako
je priložený k zápisnici.
Hlasovanie za predložený návrh na uznesenie : Prítomní : 9 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ prijatie návrhu hlasovali všetci 8 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
zástupkyňa starostu obce

Ing. Róbert Záchenský
starosta obce

Radoslav Gímeš
I.overovateľ

Vladimíra Melechová
II. Overovateľ

Zápis vyhotovila: Monika Zošiaková, ref. správy úradu

