Zápisnica
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vígľaši
zo dňa 29. júna 2021
Prítomní: Ing. Róbert Záchenský, starosta obce
Členovia OcZ : Milan Cerovský, Ján Matušov, Ing. Jozef Melicher, Vladimíra Melechová
Radoslav Gímeš, Peter Žiak, Ing. Milan Šlobár
Kontrolórka obce: Ing. Oľga Štollmannová
Ospravedlnení: 2 poslanci Ing. Miroslav Oťapka, Ing. Anna Šimková,
Občania: 10
Starosta Ing. Róbert Záchenský obce zahájil 14. 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 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 Vladimíra Melechová.
Do návrhovej komisie boli 8 prítomnými poslancami OcZ hlasovaním zvolení: za predsedu p.
Ing. Milan Šlobár, Ing. Jozef Melicher 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 2020
4. Schválenie kúpnej zmluvy o odkúpenie pozemku KNC č. 2015/2
5. Prerokovanie návrhu nájomnej zmluvy kaderníctvo v KD vo Vígľaši p. Hriňová
6. Všeobecná diskusia
7. 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. 96/2021/OcZ
Berie na vedomie
1. Správu o činnosti Obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: Prítomní : 7 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci prítomní poslanci
Bod 2) Interpelácia poslancov
V interpelácii z poslancov nevystúpil nikto.
Bod 3) Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
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 2020 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. 97/2021/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 2020
2. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020
2)Schvaľuje
1. predložený Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. prerozdelenie upraveného prebytku bežného a kapitálového rozpočtu roku 2020
vo výške 137 835,38 € nasledovne:
- 10% minimálny odvod do rezervného fondu
13 784 €
- 90% odvod do peňažného fondu obce
124 051,38 €
3. preúčtovanie účtovného zisku obce roku 2020 vo výške 103 167,47 € z účtu 431 na
účet 428 – Výsledok hospodárenia minulých rokov.
Hlasovanie: Prítomní : 7 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 7 prítomní poslanci
Bod 4) Schválenie kúpnej zmluvy o odkúpenie pozemku KNC č. 2015/2
Starosta obce informoval prítomných, že na minulom zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo
27.05.2021 bol schválený zámer predať pozemok žiadateľke p. Bombalovej, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke od 28.05.2021 do 13.6.2021. Pani Bombalová
dala vyhotoviť geometrický plán a znalecký posudok na svoje náklady. Po splnení podmienok
poslanci schválili odpredaj pozemku 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.
Po ukončenej diskusie bolo k bodu prijaté
U z n e s e n i e č. 98/2021/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
k žiadosti p. Bombalová
Schvaľuje
ako dôvod hodný osobitného zreteľa uzatvorenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou
Vígľaš ako predávajúcim a Annou Bombalovou, rod. Pšidovou, trvale bytom Zvolenská 1, 962
02 Vígľaš ako kupujúcim, predmetom ktorej je
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vedenej katastrálnym odborom Okresného
úradu Detva, nachádzajúcim sa v okrese Detva, obci Vígľaš, katastrálnom území Vígľaš,
zapísanej na LV č. 543, a to k pozemku – parcely registra “C“ parc č. 2015/2 o výmere 45
m2, zastavaná plocha a nádvorie, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom Ing.
Drahomíra Kubányiho č. 74/2021 na sumu vo výške 450,- EUR.
Hlasovanie: Prítomní : 7 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 7 prítomní poslanci
1.

Bod 5) Prerokovanie návrhu nájomnej zmluvy kaderníctvo v KD vo Vígľaši p. Hriňová
Starosta obce informoval prítomných, že p. Hriňová prejavila záujem uvoľnené priestory
kaderníctva v KD. Obec v zastúpení starostu a poslancov OcZ súhlasí s prevádzkovaním služby
kaderníctva v obci.
Po vypočutí poskytnutých informácii bolo k bodu prijaté
U z n e s e n i e č. 99/2021/OcZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s nájomcom Anna Hriňová ml. za
podmienok uvedených v znení zmluvy ktoré je prílohou tohto uznesenia
Hlasovanie: Prítomní : 7 poslanci z 9 zvolených
„ZA“ hlasovali všetci 7 prítomní poslanci
Bod 6) Všeobecná diskusia
Vo všeobecnej diskusii vystúpili:
p. Šlobár - kedy budú umiestnené spomaľovače na miestnej komunikácii
starosta – je to v riešení, sú objednané, len čakáme na dodávku a následné osadenie na určené
miesta
p. Melechová – opakovane upozornila na hlučnosť v nočných hodinách v PP Vígľaš, Infinity –
vyžiadanie stretnutia s dotknutými na doriešenie vzniknutej situácie p. Melechová – upozornila
na neskosenú trávu na ostrovčeku pri záhradnom centre a kosenie verejného priestranstva
v miestnej časti Dolinky
starosta – je to v správe slovenskej správy ciest, už minule to aktívny občan pokosil, určite to
majú v pláne plnenia, kosenie verejných priestranstiev vykonávajú p. Ozan a p. Valovčan
postupne – treba byť trpezlivý je to v pláne kosenia
p. Výbošťoková Jana – požiadala o vysprávku autobusovej zastávky pri Jednote (betónový
podklad), ďalej sa informovala, kto je zodpovedný za čistenie potoka a či nie je možnosť
zabezpečenia resp zrušenia záplavovej klapky. Ďalej sa informovala ako je zabezpečená MŠ
Vígľaš voči záplavám
starosta – autobusovú zastávku vie obec upraviť, čistenie potoka Slatina je v správe Povodia
Hrona. MŠ Vígľaš je na vyvýšenom mieste tak ako aj kostol, preto keď je zvýšená hladina vody
neohrozuje to budovu.
Bod 7) Návrh na prijatie uznesenia a záver
Ing. Milan Šlobár, predseda návrhovej komisie predniesla 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. Milan Cerovský
I. overovateľ
Zápis vyhotovila: Monika Zošiaková, ref. správy úradu

Vladimíra Melechová
II. overovateľ

