Obec Vígľaš
Uznesenia zo zasadnutia per rollam
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vígľaši
konaného dňa 12. augusta 2022

k bodu 1
Uznesenie č. 134/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení výšky
príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole Jána Drdoša,
Centre voľného času a Školských jedálňach a Školskom klube detí, v zriaďovacej
pôsobnosti obce Vígľaš.
Vzhľadom k úspešnému uskutočneniu zámeru zriadenia Základnej školy s materskou
školou spolu s ich súčasťami (pre základnú školu sú to školský klub detí, školská jedáleň,
centrum voľného času so sídlom Vígľaš 436, 960 02 Vígľaš a pre materskú školu je to školská
jedáleň so sídlom Zvolenská 130/6, 960 02 Vígľaš) ku dňu 01.09.2022 obecné zastupiteľstvo
obce Vígľaš
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na
čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole Jána Drdoša, Centre voľného času a Školských
jedálňach a Školskom klube detí, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vígľaš v jeho
predloženom znení.

k bodu 2
Uznesenie č. 135/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši
Návrh na vyjadrenie súhlasu obecného zastupiteľstva obce Vígľaš s vyradením
nevymáhateľných a premlčaných pohľadávok obce Vígľaš z účtovníctva obce Vígľaš.
Vzhľadom k tomu, že obec Vígľaš vykonala úhrady za spotrebu vody v rodinnom dome
Malý Sliač 302, vlastník rodina Kováčová z dôvodu, že zmluva o poskytovaní vody je
uzatvorená medzi Obcou Vígľaš a Stredoslovenskou vodárenskou a prevádzkovou
spoločnosťou a.s. Banská Bystrica v nasledovnej skladbe

a celkovej výške 1.076,23 EUR, pričom regresný nárok na náhradu týchto výdavkov sa
ku dňu prijatia tohto uznesenia ex lege považuje za premlčaný, je nutné ich vyradiť
z účtovníctva obce Vígľaš a preto obecné zastupiteľstvo obce Vígľaš
SÚHLASÍ
s vyradením pohľadávok obce Vígľaš špecifikovaných vyššie v tomto návrhu z účtovníctva
obce Vígľaš.
Prítomní poslanci: Milan Cerovský, Ján Matušov, Vladimíra Melechová, Ing. Jozef Melicher,
Ing. Miroslav Oťapka, Ing.Anna Šimková, Ing. Milan Šlobár, Peter Žiak, Radoslav Gímeš

