Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vígľaši
zo dňa 20. augusta 2020
Prítomní: Ing. Róbert Záchenský, starosta obce
Členovia OcZ : Milan Cerovský, Ján Matušov, Ing. Jozef Melicher, Vladimíra Melechová
Radoslav Gímeš, Ing. Miroslav Oťapka, Ing. Anna Šimková, Peter Žiak,
Kontrolórka obce: Ing. Oľga Štollmannová
Ospravedlnení: 1 poslanec Ing. Milan Šlobár
Občania: 10
Starosta Ing. Róbert Záchenský obce zahájil 7. schôdzu riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Na zasadnutí boli dodržané hygienické opatrenia. Privítal všetkých prítomných
poslancov a poďakoval sa im za účasť. Informoval poslancov, že z dôvodu mimoriadnej situácie
na Slovensku je povinné aby mali všetci prítomní ochranné rúška tváre. Oboznámil prítomných
s programom rokovania, ktorý bol jednomyselne všetkými 8 prítomnými poslancami schválený.
Konštatoval, že sú prítomní 8 zvolení poslanci OcZ, z 9 zvolených poslancov a preto je OcZ
uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Milan Cerovský a Ing. Miroslav Oťapka.
Do návrhovej komisie boli 8 prítomnými poslancami OcZ hlasovaním zvolení: za predsedu p.
Ing. Anna Šimková, Vladimíra Melechová a Peter Žiak.
Program :
1. Správa o činnosti OcR a kontrola plnenia uznesení OcZ
2. Interpelácia poslancov
3. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
4. Správa o plnení rozpočtu obce k 31.7.2020
5. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 4,5/2020
6. Prerokovanie žiadosti MŠ Vígľaš o zakúpenie konvektomatu do ŠJ MŠ
7. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia 6/2020
8. Informácia o zostavení inventarizačných komisii pre vykonanie inventúry majetku obce
k 31.12.2020
9. Opätovné prerokovanie žiadosti MUDr. Krinovičovej o odpustenie nájmu
10. Predloženie správy osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov o podaných majetkových priznaniach za rok 2019
11. Prerokovanie žiadostí o schválenie dodatku č. 3, COOP Jednota
12. Správa kontrolnej činnosti za rok 2019
13. Všeobecná diskusia
14. Návrh na uznesenie a záver

Bod 1) Správa o činnosti OcR a kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
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. 68/2020/OcZ
Berie na vedomie
1. Správu o činnosti Obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci

Bod 2) Interpelácia poslancov
V interpelácii z poslancov nevystúpil nikto.
Bod 3) Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
Starosta prítomných oboznámil s návrhom záverečného účtu, prečítal správu auditu účtovnej
závierky, ktorý vykonala Ing. Daniela Cibuľová /viď príloha/. Poslancom návrh zaslal na ich
e-mailové adresy na preštudovanie a podrobne sa ním zaoberali na rozšírenom zasadnutí obecnej
rady. Ďalej Ing. Oľga Štollmannová, hlavná kontrolórka obce prečítala stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce, kde doporučuje poslancom Záverečný účet obce za
rok 2019 schváliť v predloženom znení /viď príloha/.
Diskusia: v diskusii nikto nevystúpil
Po ukončení prerokovania dokumentov a ukončenej diskusie bolo k bodu prijaté
U z n e s e n i e č. 69/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
1) B e r i e n a v e d o m i e
1. správu audítorky k účtovnej závierke za rok 2019
2. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019
2)Schvaľuje
1. predložený Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. preúčtovania hospodárskeho účtovného výsledku roku 2019 z účtu 431 na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci
Bod 4) Správa o plnení rozpočtu obce k 19.8.2020
Starosta obce informoval prítomných o plnení rozpočtu obce k 19.8.2020.
Po ukončení prerokovania predložených dokumentov a ukončenej diskusie bolo k bodu
prijaté
U z n e s e n i e č. 70/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení rozpočtu k 19.8.2020
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci
Bod 5) Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 4,5/2020
Starosta obce predniesol návrh RO č. 4,5/2020, 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. 71/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
1. Predložené rozpočtové opatrenia č. 4,5/2020
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci

Bod 6) Prerokovanie žiadosti MŠ Vígľaš o zakúpenie konvektomatu do ŠJ MŠ
Starosta obce predniesol žiadosť MŠ Vígľaš
Po vypočutí poskytnutých informácii bolo k bodu prijaté
U z n e s e n i e č. 72/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
1. Zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne Materskej školy Vígľaš
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci
Bod 7) Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia 6/2020
Starosta obce predniesol návrh RO č. 6/2020, ktorým sa vykonanú nasledovné zmeny v rozpočte:
1. rozširujú kapitálové výdavky obce o :výdavky na nákup repasovaného konvektomatu do
školskej jedálne materskej školy v sume 2500,-€.
2. navyšujú príjmové finančné operácie z prebytku hospodárenia minulých rokov o sumu
2500,-€.
Navrhované rozpočtové opatrenie nebude mať vplyv na plánovaný výsledok hospodárenia obce,
ktorý zostane vyrovnaný. Zakúpenie konvektomatu bolo v žiadosti MŠ Vígľaš odôvodnené
zvýšením počtu stravníkov a uľahčenie práce v ŠJ MŠ Vígľaš.
Po vypočutí poskytnutých informácii bolo k bodu prijaté
U z n e s e n i e č. 73/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
1. Predložené rozpočtové opatrenia 6/2020
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci
Bod 8) Informácia o zostavení inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie
majetku obce k 31.12.2020
Predkladá: Ing. Záchenský, starosta obce. V zmysle §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov je povinnosťou obce vykonať inventarizáciu každé
4 roky, posledná inventarizácia bola vykonaná k decembru 2016. Predložený inventarizačný
príkaz tvorí súčasť zápisnice. Termín konania inventarizácii je 8-12/2020.
Po ukončení prerokovania predložených dokumentov a ukončenej diskusie bolo k bodu
prijaté
U z n e s e n i e č. 74/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
1. Vykonanie inventarizácie majetku obce so stavom k 31.12.2020
2. Zloženie inventarizačných komisií :
Inventarizácia dlhodobého drobného hmotného majetku
Čiastková inventarizačná komisia č.1
Obec Vígľaš – OcÚ a iné miesta uloženia
(okrem – kino,knižnica,MŠ,ŠJ MŠ)
Predseda IK: Vladimíra Melechová,
Členovia IK: Zošiaková Monika, Kamenská Mariana Ozan Marian

Čiastková inventarizačná komisia č.2
Obec Vígľaš - Kino
Predseda IK: Ing. Melicher Jozef, Členovia IK: Ostrihoňová Viera, Kamenská Mariana
Čiastková inventarizačná komisia č.3
Obec Vígľaš - Knižnica
Predseda IK: Ing. Štolmanová Oľga, Členovia IK: Kamenská Mariana, Hanulíková
Marcela
Čiastková inventarizačná komisia č.4
Obec Vígľaš - MŠ
Predseda IK: Gímeš Radoslav, Členovia IK: Hupianová Jana, Kamenská Mariana
Čiastková inventarizačná komisia č.5
Obec Vígľaš – ŠJ pri MŠ
Predseda IK: Gímeš Radoslav, Členovia IK: Kamenská Mariana, Čížová Iveta
Inventarizácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Čiastková inventarizačná komisia č.6
Predseda IK: Ing. Šimková Anna,
Členovia IK:Zošiaková Monika,Kamenská Mariana, Ing.Oťapka Miroslav,Cerovský Milan
Inventarizácia Finančného majetku
Čiastková inventarizačná komisia č.7
Predseda IK: Ing. Šimková Anna, Členovia IK: Kamenská Mariana, Zošiaková Monika
Inventarizácia zdrojov krytia majetku obce Vígľaš /vlastné a cudzie/a ostatných súvahových
účtov
Čiastková inventarizačná komisia č.8
Predseda IK: Ing. Šimková Anna, Členovia IK: Kamenská Mariana, Ostrihoňová Viera
Vyraďovacia komisia (č.9)
Predseda komisie: Ing. Šimková Anna,
Členovia komisie: Ozan Marian, Ing. Oťapka Miroslav, Cerovský Milan
Likvidačná komisia (č.10)
Predseda komisie: Ing. Záchenský Róbert,
Členovia komisie: Kamenská Mariana, Ozan Marian
Ústredná inventarizačná komisia (č.11) bude pracovať v zložení:
Predseda ústrednej inventarizačnej komisie: Ing. Šlobár Milan
Členovia ústrednej inventarizačnej komisie: Peter Žiak, Ján Matušov
Bod 9) Opätovné prerokovanie žiadosti MUDR. Krinovičovej o odpustenie nájmu
Starosta predniesol návrh pani doktorky, ktorá podala opätovnú žiadosť o odpustenie nájmu
nebytových priestorov. OcR odporučila OcZ vyhovieť žiadosti MUDr. Krinovičovej, z dôvodu
zachovania lekárky v obci Vígľaš.
Po prerokovaní a ukončenej diskusie k bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 75/2020/OcZ

S ch v a ľ u j e
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je utváranie podmienok na zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov obce Vígľaš a obyvateľov okolitých obcí podľa § 4 ods.
3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
uzatvorenie a prijatie Dodatku č. 2 k zmluve o nájme nehnuteľností uzatvorenej dňa
22.12.2016 so spoločnosťou MUDr. Anna Krinovičová, s.r.o., so sídlom Zvolenská č. 130/6, 962
02 Vígľaš, IČO: 36863033 (ďalej aj „Zmluva“), predmetom ktorého je nasledovná zmena
zmluvy o nájme:
Článok III Zmluvy sa mení a nahrádza novým textom, ktorý znie:
1. Za užívanie nebytových priestorov uvedených v Článku I. tejto zmluvy je nájomca
povinný platiť prenajímateľovi nájomné v dohodnutej výške 1,- € ročne za Predmet
nájmu, za obdobie roku 2020 a rokov nasledujúcich, a to z dôvodu záujmu zachovania
poskytovania služieb nájomcu v obci prenajímateľa.
Článok V ods. 1 Zmluvy sa mení a nahrádza novým textom, ktorý znie:
2. Nájomné podľa Článku III tejto zmluvy v sume 1,- € je nájomca povinný platiť
prenajímateľovi 1x ročne v termíne splatnosti faktúry, ktorú vystaví prenajímateľ
najneskôr do 15.12. príslušného kalendárneho roka.
3. Odpustenie nájmu a služieb spojených s nájmom na základe predložených žiadostí pre
nájomcov MUDr. Krinovičová a MUDr. Holčíková za mesiace január až jún 2019
z dôvodu znemožnenia užívania prenajatých priestorov z titulu komplexnej rekonštrukcie
budovy Materskej školy.
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali 7 prítomní poslanci
„ZDRŽALA SA“ Ing. Anna Šimková
Bod 10) Predloženie správy osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov o podaných majetkových priznaniach za rok 2019
Starosta obce požiadal predsedu osobitnej komisie p. Jána Matušova, o prednesenie správy
osobitnej komisie. Pán Matušov konštatoval, že všetci verejný funkcionári podali včas t.j do
31.03. kalendárneho roka majetkové priznania za rok 2019 a následne prečítal úplné znenie
Správy osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
V diskusii nikto nevystúpil. Po prerokovaní a ukončenej diskusie k bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 76/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
1. správu osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci

Bod 11) Prerokovanie žiadosti o schválenie dodatku č. 3, COOP Jednota
Starosta informoval prítomných že spoločnosť COOP Jednota má stále záujme postaviť predajňu
v obci Vígľaš, ale niektoré podmienky sú príliš tvrdé na splnenie, ale spoločnosť sa s nimi
popasuje. Ich cieľom je otvoriť predajňu do konca roka 2021.
Po vypočutí poskytnutých informácii bolo k bodu prijaté
U z n e s e n i e č. 77/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
uzatvorenie a prijatie Dodatku č. 3 podpísaného kupujúcim dňa 27.07.2020 (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 bude znieť takto:
b) do 31.1.2021 získať stavebné povolenie na výstavbu predajne potravín na predmete
prevodu, resp. jeho časti.
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci
Bod 12) Správa kontrolnej činnosti za rok 2019
Predkladá: Ing. Róbert Záchenský, starosta obce a Ing. Štollmannová, kontrolórka obce
Kontrolórka obce predložila správu o kontrolách za rok 2019. Uvedená správa bola obci
predložená v marci 2020, ale z dôvodu mimoriadnej situácie COVID 19 sa OcZ predkladá až na
dnešnom zasadnutí. Písomná správa je súčasťou zápisnice.
V diskusii k bodu nevystúpil nikto. Po prerokovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 78/2020/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
a) B e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci
Bod 13) Všeobecná diskusia
Vo všeobecnej diskusii vystúpili:
Strelec Pavel – kamerové záznamy, či obec pokročila v postihu kamiónovú dopravu, možnosť
osadenia zákazovej značky – zákaz vjazdu traktorom a autám nad 3,5 t, nutnosť osadenia cca
6 ks spomaľovačov na miestnej komunikácii
starosta – obec nemá právo dávať sankcie za priestupky na úseku dopravy, a nemá právo ani si
tieto záznamy za týmto účelom prezerať, môže ich ale poskytnúť príslušnému orgánu na základe
písomnej žiadosti, osadenie spomaľovačov na ulici Malinovského je možné v spolupráci s ODI
a občanmi, aby sa vybrali vhodné miesta a nebola následne sťažnosť občanov na zvýšenú
hlučnosť a pod. Obec už upozorňovala spoločnosti na zákaz prejazdu nákladnej dopravy a taktiež
s Agrosevom na obmedzenie prejazdu traktorov v minimálnej možnej miere.

Lapín Pavel – pridal by som sa k občanom k prechodu nákladných aut ulicou Malinovského, čo
spôsobuje nemožnosť kočíkovania mladých rodín, nakoľko v uvedenej časti obce nie sú
vybudované chodníky pre chodcov
Žiak Peter – stavebná komisia už pozerala úsek na vybudovanie chodníka, ale je to úzky
pozemok a miestami až nemožnosť vybudovať chodník
Miroslav Oťapka, Vladimíra Melechová – podanie sťažnosti občanov na hlučnosť z PP Vígľaš
od spoločnosti INFINITY Group a.s.
starosta – na základe prijatých sťažnosti obec poslala upozornenie dotknutej firme a RUVZ,
pošle ešte jedno nakoľko prišla aj druhá sťažnosť
Androvičová Emília – ak je potrebné donesieme ešte viacej podpisov, veľa ľudí bolo v tom čase
na dovolenke, podľa miestneho zisťovania, má spoločnosť stále otvorené vchodové brány,
umiestnené silné osvetlenie, nemá zabezpečenú klímu, nevybudovanú protihlukovú stenu (múr,
stromy)
starosta – je to dlhodobý proces doriešenia vniknutej situácie, ale určite to obec bude riešiť
Miroslav Oťapka – sa informoval či je ukončený nájom s p. Kravcom – nutnosť vyčistiť priestor
a vypratanie priestoru
starosta - obec mu zašle výzvu na vyčistenie pozemku, nakoľko nájom je už ukončený
Melechová Vladimíra – kto má povinnosť starať sa o cyklochodník, preveriť dôvod vytápania
pozemkov na kocani – cyklochoník, Ďalej upozornila na nutnosť riešenia autobusových zastávok
na Pstruši.
Cerovský Milan – bolo by vhodné vyčistenie cyklochodníka pravidelne pred víkendom, kedy je
vyššia účasť
starosta – pozrieme sa na možné riešenia uvedených zastávok
Oťapka Miroslav – upozornil na nutnosť riešenia odvodnenia cesty na Zámok Vígľaš
p. Výbošťoková Jana – ako sa bude ďalej postupovať s pozemkom za autobusovou zastávkou pri
Jednote, bolo by vhodné opraviť podložie uvedenej zastávky, ďalej pozemok vedľa kostola
starosta – pozemok za zastávkou je už vo vlastníctve obce, postupne sa bude čistiť, obec už má
vydané povolenie na výrub stromov. Pozemok vedľa kostola je na predaj, ale za vysokú cenu.
Gímeš Radoslav – upozornil na nutnosť opravy schodov na drevený detský vláčik, informoval sa
na preverenie vysprávok miestnych komunikácii
Lapín Pavel – upozornil na upchatý garát
Oťapka Miroslav – sa opýtal či je v štádiu riešenia druhá lampa v parku za ZŠ
Androvičová Emília – požiadala o doplnenie lavičiek v parku za ZŠ
Bod 14) Návrh na prijatie uznesenia a záver
Ing. Anna Šimková, predseda návrhovej komisie predniesla kompletný návrh na uznesenie tak,
ako je priložený k zápisnici.
Hlasovanie za predložený návrh na uznesenie : Prítomní : 8 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
zástupca starostu obce

Ing. Róbert Záchenský
starosta obce

Ing. Milan Cerovský
I. overovateľ
Zápis vyhotovila: Monika Zošiaková, ref. správy úradu

Ing. Miroslav Oťapka
II. overovateľ

