Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vígľaši
zo dňa 27. mája 2021
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
Ospravedlnení: Radoslav Gímeš
Kontrolórka obce Ing. Štollmannová
Občania: 0
Starosta Ing. Róbert Záchenský obce zahájil 13. 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 8 zvolení poslanci OcZ
z celkového počtu 9, preto je OcZ uznášania schopné .
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Peter Žiak a Ing. Milan Šlobár.
Do návrhovej komisie boli 8 prítomnými poslancami OcZ hlasovaním zvolení: za predsedu
Vladimíra Melechová, Ing. Jozef Melicher, a Ing. Miroslav Oťapka.
Program:
1. Správa o činnosti OcR a kontrola plnenia uznesení OcZ
2. Interpelácia poslancov
3. Správa kontrolnej činnosti za rok 2020 a plán kontrolnej činnosti na rok 2021
4. Predloženie správy osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov o podaných majetkových priznaniach za rok 2020
5. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku KNC 2015/2
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce pre rok 2021
− Návrh bežného a kapitálového rozpočtu
− Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu pre rok 2021
− Návrh na viacročný rozpočet pre roky 2022 -2023
7. Všeobecná diskusia
8. 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. 90/2021/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
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) Správa kontrolnej činnosti za rok 2020 a plán kontrolnej činnosti na rok 2021
Predkladá: Ing. Róbert Záchenský, starosta obce a Ing. Štollmannová, kontrolórka obce

Kontrolórka obce predložila správu o kontrolách za rok 2020. ďalej informovala prítomných
o pláne kontrolnej činnosti na rok 202. 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. 91/2021/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 2020 a plán kontrolnej činnosti na rok 2021
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci
Bod 4) Predloženie správy osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov o podaných majetkových priznaniach za rok 2020
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
30.04. kalendárneho roka majetkové priznania za rok 2020 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. 92/2021/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 5) Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce pre rok 2021
- Návrh bežného a kapitálového rozpočtu
- Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu pre rok 2021
- Návrh na viacročný rozpočet pre roky 2022-2023
Predkladajú: Ing. Róbert Záchenský, starosta obce a Ing. Štollmannová, kontrolórka obce
Starosta obce podrobne informoval prítomných s rozpočtom obce na rok 2021.
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:
Do rozpočtu je zapracovaná rekonštrukcia rozhlasu a miestna komunikácia do ŽSR Vígľaš,
Pstruša (na Dolinkách) ako náhrada za odstúpenie od zmluvy NFP cyklochodník IV. etapa
Po ukončení prerokovania dokumentov bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 94/2021/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
1 Správu k predloženému návrhu zostavy rozpočtu obce pre rok 2021, viacročného
rozpočtu
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2021
2. Návrh rozpočtu na roky 2022-2023
Schvaľuje
1. Predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2021.
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci

Bod 6) Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku KNC 2015/2
Poslanci sa zaoberali žiadosťou p. Bombalovej o odkúpenie parcely KNC č. 2015/2 o výmere
45m2, vedenú na LV č. 543. Obecné zastupiteľstvo Vígľaš schvaľuje zámer na prevod
vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech záujemkyne Anny
Bombalovej. Jedná sa o malú predzáhradku pred ich rodinným domom o ktorú sa dlhodobo
starajú a pre obec je to nevyužiteľný priestor.
Po ukončení prerokovania žiadosti bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 94/2021/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
zámer na prevod vlastníctva majetku obce , a to pozemku, nachádzajúceho sa v k. ú.
Vígľaš, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce Vígľaš a je zapísaný na LV č. 543 vedenom
na Okresnom úrade Detva, katastrálny odbor, a to:
- KN -C par.č.2015/2, o výmere 45m2, zastavaná plocha a nádvorie
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, pričom pri tomto prevode
sa nepoužijú ust. § 9a, ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov.
v prospech záujemcu: Anna Bombalová, rod.Pšidová, dátum narodenia: 23.11.1953,
rod.č.536123/303, bytom: Lesnícka 250/11, 962 02 Vígľaš za kúpnu cenu vo výške
9,98 EUR/m2, tj. celkovo 449,10 EUR, ktorá bola určená znaleckým posudkom č. 74/2021
vypracovaným Ing. Drahomírom Kubányim.
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetný pozemok
je pred pozemkami a rodinným domom kupujúcej, pričom kupujúca sa o pozemok dlhodobo
stará. Pozemok je pre obec nepotrebným majetkom a nik iný okrem kupujúcej o pozemok
neprejavil záujem.
Schvaľovanie kúpnej zmluvy bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva vo Vígľaši, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto
zámeru na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci
Bod 7) Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvou o poskytnutí NFP a to
dohodou
Predkladá: Ing. Róbert Záchenský.
Názov projektu: Bližšie k práci, Zdravšie v živote cyklistická doprava IV. Etapa
Kód projektu: 302010N507
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Číslo zmluvy o NFP: IROP-Z-302011N507-122-15
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s mimoriadnym ukončením zmluvného vzťahu zo zmluvy
o NFP pod číslom IROP-Z-302011N507-122-15v zmysle Zmluvy o NFP. Príloha č. 1
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP, článok 9 Ukončenie zmluvy,
bod 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva
dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou
Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ide o mimoriadne ukončenie zmluvného
vzťahu výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP z našej strany nakoľko nám riadiaci orgán
prehodnotil položky a presunul ich do neoprávnených, bola by dotácia nákladná pre obec

Následne bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 95/2021/OcZ

Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje a súhlasí
s mimoriadnym ukončením zmluvného vzťahu zo
IROP-Z-302011N507-122-15v zmysle Zmluvy o NFP.

zmluvy

o NFP

pod

číslom

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP, článok 9 Ukončenie
zmluvy, bod 3.Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP
nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
Ide o mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP z našej
strany prijímateľa.
Hlasovanie: Prítomní : 8 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 8 prítomní poslanci
Bod 12) Všeobecná diskusia
Vo všeobecnej diskusii vystúpili:
p. Melechová – upozornila na nutnosť ozvučenia domu smútku
- požiadala o označenie miestnej komunikácie na Vígľaš, Pstruši z cyklotrasy od Kocane
- upozorniť spoločnosť INECO (mobilný drvič stavebného odpadu) na upratanie okolia
a umiestnenie zelenej nepriehľadnej zásteny medzi hlavnou cestou a skládkou odpadu, aby
nám to nešpatilo okolie
- doriešenie trhového miesta na Dolinkách
p. Cerovský – požiadal o možnosť osadenie dopravnej značky zákaz vjazdu nákladným
autám nad 3,5 t na miestnu komunikáciu od futbalového ihriska na Pstruši popred p. Ľuptáka
Ing. Oťapka – možnosť umiestnenia betónového žľabu do parku zelené srdce (návalová voda
z hory)
Ing. Šimková – zaslať výzvu na vypratanie priestoru p. Kravcovi
Bod 12) Návrh na prijatie uznesenia a záver
Vladimíra Melechová, predsedníčka 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
zástupkyňa starostu obce

Ing. Róbert Záchenský
starosta obce

Peter Žiak
I.overovateľ
Zápis vyhotovila: Monika Zošiaková, ref. správy úradu

Ing. Milan Šlobár
II. overovateľ

