OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PLIEŠOVCE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pliešovciach, ktoré sa konalo
25. februára 2019 v zasadačke Obecného úradu Pliešovce.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Prizvaní:

Občania :
Zapisovateľka :

Ing. Štefan Sýkora
JUDr. Ján Adamovic, Peter Babinský, Ing. Ján Hanzel, Mária Knošková,
Mgr. Miroslav Kseňák, Mgr. Milan Kyseľ, Zuzana Rievajová,
Radoslava Strhárska, Ivan Velkov
Ing. Lenka Babinská, hl. kontrolórka obce
Ing. Vladimír Macko– konateľ LOM a SLUŽBY s.r.o Pliešovce
Ing. Ján Hanzel – konateľ Obecné lesy s.r.o. Pliešovce
Ing. Slavomíra Homolová – pracovníčka OcÚ
Mgr. Dana Krištofíková– pracovníčka OcÚ
Ing. Ivana Pántiková – pracovníčka OcÚ
Dana Cútová – pracovníčka OcÚ
Mgr. Slavomír Matejka - riad. ZŠ s MŠ Pliešovce
Ján Kacian – INFO KANÁL Pliešovce s.r.o.
v počte 14
Ing. Zuzana Kuštárová

Bod 1) Otvorenie
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Štefan Sýkora. Privítal
prítomných a konštatoval, že zasadanie obecného zastupiteľstva bolo zvolané podľa zákona
o obecnom zriadení písomne s uvedením miesta, času a programu rokovania.
OZ má 9 poslancov, všetci boli prítomní na zasadnutí.
Starosta prečítal navrhnutý program a dal hlasovať.

P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018 a správa z kontroly
uznesení
4. Rôzne
5. Úprava rozpočtu obce
6. Diskusia
7. Závery z rokovania OZ
8. Ukončenie
Uznesenie č. 2/2019
s ch v a ľ u j e
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa: 0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

JUDr. Adamovic – dáva návrh na doplnenie programu, aby sa do programu doplnil bod
o uložení povinnosti predsedom komisií dopredu informovať ostatných poslancov o termíne
konania každej komisie, aby sa tak títo mohli rokovania komisie zúčastniť, prípadne podať
svoje návrhy, podnety k riešenej problematike.
Starosta – takýto bod môže byť zaradený a prejednaný v rámci bodu Rôzne
K návrhu starostu sa pripojili aj ostatní poslanci.
JUDr. Adamovic – súhlasí so zaradením a prejednaním tejto veci v bode Rôzne

Bod 2) Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Radoslava Strhárska, Mgr. Milan Kyseľ, Peter
Babinský
Uznesenie č. 1/2019
s ch v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení: Radoslava Strhárska, Mgr. Milan Kyseľ, Peter Babinský
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Overovatelia zápisnice : Ivan Velkov, Zuzana Rievajová

Bod 3) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
Informácie podala hlavná kontrolórka obce Ing. Lenka Babinská.
Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej
činnosti za rok 2018.
V priebehu hodnoteného obdobia vykonávala kontrolnú činnosť, ktorou sa podľa § 18d
zákona o obecnom zriadení rozumie:
- Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom,
ktorý obec užíva podľa osobitných prepisov
- Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií
- Kontrola všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
- Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
- Kontrola dodržiavania interných predpisov obce
- Kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha
- Obecný úrad
- Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
- Právnické osoby založené obcou
- Iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce
prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
- Osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo
návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa
osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Kontrolnú činnosť vykonávala v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na I. a II. polrok
2018, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom.

V rámci kontrolnej činnosti vykonala 10 kontrol.
Z vykonaných kontrol po ich ukončení vypracovala správu, v prípade, že neboli zistené
nedostatky a návrh správy v prípade, že boli zistené nedostatky.
Pri kontrole ročnej účtovnej závierky v LOM a SLUŽBY s. r. o. Pliešovce 2017 bolo 6
zistení a pri kontrole pokladničnej hotovosti k 12. 3. 2018 - Lom a Služby s. r. o. bolo 1
zistenie. Správa z kontrol bola poslancom zaslaná e-mailom.
Mgr.N. Matejka – informuje sa aké konkrétne bližšie informácie a aké zistenia boli z kontrol,
nakoľko sa nevie dopátrať výsledkov z kontrol
Ing. Babinská – všetky správy z vykonaných kontrol sú zverejnené na webovej stránke obce
a poslancom sa zasielajú pred zasadnutím zastupiteľstva e-mailom
Mgr. Kyseľ - informuje sa, že ak sú nejaké zistenia, aké sa prijímajú opatrenia
Ing. Babinská – ona ako kontrolórka dáva len odporúčania, plnenie odporúčaní ohľadne
spoločnosti LOM a SLUŽBY ešte neodkontrolovala
R. Strhárska – bude to do 30.4. ?
Ing. Babinská – do termínu 30.4. 2019 to určite bude odkontrolované a bude to zapracované
aj v správe
Mgr. Kyseľ – keď sa dospeje k nejakým zisteniam ( napr. finančným nezhodám) akou formou
je informovaná dozorná rada
Ing. Babinská – informovaný je konateľ spoločnosti, ktorý je zároveň zodpovedný za finančné
hospodárenie v spoločnosti
Starosta – všetky kontroly sa prejednávajú na Valnom zhromaždení spoločností, kde je
prítomná aj hlavná kontrolórka obce
R. Strhárska – opätovne sa informuje, či do 30.4. budú ukončené všetky kontroly
Ing. Babinská – áno, do 30.4.2019 určite budú ukončené
JUDr. Adamovic – informuje sa, ktoré roky ešte chýbajú
Ing. Babinská – chýba ešte rok 2015 a celý rok 2018
Uznesenie č. 3/2019
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Hlavná kontrolórka Ing. Babinská informovala ďalej prítomných o výsledkoch z kontroly
plnenia uznesení na Obecnom úrade v Pliešovciach. Kontrolovaným obdobím bolo obdobie
1.1.2017 – 31.12.2018.
Predložené doklady boli:
- Uznesenia obecného zastupiteľstva za uvedené obdobie
- Rokovací poriadok
- Registratúrny poriadok a plán
Ku kontrole boli predložené uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2017 a za
rok 2018 . Z každého rokovania obecného zastupiteľstva je vyhotovovaná zápisnica a súbor
uznesení, ktorého obsahom sú prijaté uznesenia k jednotlivým bodom zasadnutia. Každé
uznesenie je podpísané starostom osobitne.
V zmysle rokovacieho poriadku schváleného OZ 23. 2. 2015 bod VI. 3. Uznesenia OZ sa
uznesenia formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s
termínmi ich splnenia. V uzneseniach OZ za roky 2017 a 2018 menovití nositelia a termíny
nie sú uvedené, čo je v rozpore s prijatím rokovacím poriadkom.
Hl. kontrolórka doporučuje rokovací poriadok aktualizovať a to z dôvodu, že bol
novelizovaný zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a pretože niektoré ustanovenia nie sú v
súlade zo zákonom. Jedná sa o nasledujúce rozpory: termíny splnenia uznesenia sú
irelevantné, lebo pri niektorých uzneseniach existujú zákonné lehoty napr. zverejnenie zmlúv,
VZN a pod. Ďalším rozporom je uvádzanie menovitého určenia nositeľov úloh – obecné

zastupiteľstvo môže poveriť plnením úloh Obecný úrad, ale konkrétnym zamestnancom ich
prideľuje starosta obce alebo štatutár. Zároveň hl. kontrolórka upozorňuje na neprehľadné
číslovanie uznesení a odporúča ho zmeniť.
Hl. kontrolórka doporučuje, aby zápisnicu zo zasadnutí OZ písala vždy jedna osoba, ktorú
navrhuje odmeniť.
Starosta – upozorňuje, že už v tejto zápisnici z rokovania OZ 25.2.2019 je číslovanie
uznesení podľa doporučenia hl. kontrolórky, zároveň informuje, že Rokovací poriadok bol
zaslaný e-mailom zástupcovi starostu na doplnenie a zosúladenie s platnou legislatívou.
Uznesenie č. 4/2019
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly uznesení
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa: 0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Bod 4) Rôzne
a) Harmonogramy zasadnutí OZ a OR v roku 2019
Návrh harmonogramu tvorí prílohu a bol poslancom zaslaný e-mailom.
Mgr. M. Kyseľ - upozorňuje na potrebu skoršieho poskytovania materiálov na zasadnutia
OZ, kvôli možnosti včas sa pripraviť na rokovanie, prípadne odkonzultovať témy
s odborníkmi
Starosta – informuje, že pozvánka s programom sa môže zaslať už v utorok pred zasadnutím
OZ, všetky ostatné materiály sa budú zasielať priebežne vo štvrtok a v piatok, tak ako budú
postupne pripravené, nakoľko pripraviť množstvo materiálov k rokovaniu si vyžaduje veľa
času
Mgr.Kyseľ – súhlasí s postupným zasielaním materiálov, tak ako budú pripravené
Starosta upozornil, že počet a termíny zasadnutí OZ sa môže meniť podľa potreby, tak ako to
bolo aj v uplynulom roku.
Uznesenie č. 5/2019
berie na vedomie
harmonogram zasadnutí OR a OZ na r. 2019
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

b) Zloženie dozorných rád obecných s.r.o.
Starosta informoval, že informácia o zložení dozorných rád obecných s.r.o. bola poslancom
zaslaná už na ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 4.12.2018.
Zloženie je nasledovné :
LOM a SLUŽBY s.r.o. Pliešovce – Ján Kyseľ, Štefan Macko, Ing. Ivana Pántiková (zapis)
Obecné lesy Pliešovce s.r.o. – Ing. Teodor Derco, Ing.Miroslav Halaj, Ing. Ivana Pántiková
(zapis)
INFO KANÁL Pliešovce spol. s r.o. – Ing. Vladimír Macko, Zuzana Rievajová, Ing. Ivana
Pántiková (zapis)
R. Strhárska – zdôrazňuje potrebu prediskutovať na zasadnutí prípadné nové zloženie
dozorných rád
Mgr. Kyseľ – vyzýva ju aby dala návrh
Rievajová – navrhuje riešiť veci okolo zloženia dozorných rád na zasadnutí rozšírenej rady,
na ktorú je pozvaný a môže prísť každý poslanec

Mgr.Kseňák – keďže uznesenie ohľadne zloženia dozorných rád sa len berie na vedomie
navrhuje dohodnúť sa na budúcom zasadnutí OZ
JUDr. Adamovic – keďže na minulom zasadnutí bolo požadované poskytnutie informácie
ohľadne dozorných rád obecných s.r.o., bolo poskytnutie tejto informácie splnené
Starosta – rozšírená rada je vlastne len pracovné stretnutie obecného zastupiteľstva ( je to len
vec názvu) – účasť poslancov je dobrovoľná, ale ide o to, aby sa zodpovedne pripravilo
uznesenie na schválenie OZ
Ing. Túroczyová – upozorňuje, že aj občania chcú byť prítomní pri príprave rozhodnutí,
nakoľko v OZ sa hlasuje potom o už hotových veciach a verejnosť tak nemá možnosť priamo
sa zúčastňovať na procese tvorby rozhodnutí
Mgr.N. Matejka – OZ len berie na vedomie, že v súčasnosti je takýto stav dozorných rád
obecných s.r.o., do budúceho zastupiteľstva sa môže hlasovať napr. o zmene dozornej rady.
Vyjadruje svoj názor, že členmi dozornej rady by nemali byť pracovníci obecných
organizácií ani pracovníci OcÚ.
JUDr. Adamovic – zdôrazňuje, že podľa neho je potrebný väčší rozsah poskytnutých
informácií o prerokovávaných veciach pred zasadnutiami OZ
Starosta – ak je záujem zo strany poslancov meniť dozorné rady je potrebné pripraviť návrhy
do budúceho zasadnutia OZ
Uznesenie č. 6/2019
berie na vedomie
zloženie dozorných rád obecných s.r.o
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa: 0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

c) Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov, členov komisií a prizvaných na
zasadnutia OZ, OR a komisií
Poslancom bola v prílohách k zasadnutiu OZ zaslaná tabuľka s aktuálnou výškou odmien
a s navrhovanou výškou, ktorá tvorí prílohu. Jednotlivé navrhnuté položky boli starostom
obce postupne prezentované.
R. Strhárska – zdôrazňuje, že určovanie výšky odmien je v kompetencii poslancov OZ
P. Babinský - zdá sa mu prehnaná odmena zástupcu starostu, je potrebné vidieť aj konkrétne
výsledky a podieľanie sa na aktivitách obce, je to podľa neho voči ostatným odmenám
nepomer
JUDr. Adamovic – je potrebné zohľadniť aj časový odstup ( súčasné odmeny sú od roku
2015), tiež by doporučil zamyslieť sa nad výškou vlastnej odmeny aj ostatným poslancom,
OZ je kolektívny orgán a každý by si mal zodpovedať otázku čo a koľko urobil, nevyhnutné
je aj aktívne zapájanie sa a príprava na zasadnutia OZ
R. Strhárska – pripomína aktívnosť členov kultúrnej komisie a komisie športu, zdôrazňuje
koľkokrát sa stretli na konkrétnych akciách pre deti a mládež počas zimných akcií ( mali 6
športových akcií), má dotaz na zástupcu starostu a starostu koľkokrát sa zúčastnili akcií
poriadaných komisiou športu
Starosta – v rámci svojich možností sa snaží tak ako mu to čas a povinnosti dovoľujú
zúčastniť sa akcií
JUDr. Adamovic – vyzýva všetkých poslancov, nech sa každý zamyslí nad svojou činnosťou
a aktivitami
Mgr. Kyseľ – chýba mu informácia o tom, čo všetko je v náplni práci zástupcu starostu a až
potom môže posúdiť adekvátnosť výšky odmeny zástupcu starostu
Ing. Babinská – informovala poslancov, že odmenu zástupcovi starostu určuje starosta
Starosta – informoval poslancov o rozsahu kompetencií zástupcu starostu medzi ktoré patrí
prekontrolovanie a doplnenie obecných predpisov : štatútu obce, rokovacieho poriadku OZ,
organizačného poriadku OZ, dopĺňanie obecných predpisov v súlade s platnou legislatívou,

plní ďalšie úlohy podľa uznesení OZ a podľa osobitného poverenia, schvaľuje texty zápisov
do obecnej kroniky, organizuje a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce
v čase krízovej situácie na území obce a iné. Zástupca starostu nepodpisuje akékoľvek právne
úkony, zmluvy, alebo akékoľvek doklady a dokumenty z ktorých by obci vznikali finančné
záväzky.
JUDr. Adamovic – pri určovaní výšky odmeny treba zohľadniť aj časový faktor na splnenie
daných úloh
Mgr. Kyseľ – nespochybňuje výšku odmeny pre zástupcu starostu len chcel byť bližšie
oboznámený s náplňou práce
Starosta – pripomína, že podľa zákona je odmena zástupcu starostu vyplácaná mesačne,
pričom jednotlivé komisie sa spravidla schádzajú podľa potreby. Odmena za účasť na
zasadnutí komisie sa priznáva maximálne za 6 zasadnutí ročne. V odôvodnených prípadoch sa
poskytne odmena za účasť na zasadnutí aj pri vyššom počte zasadnutí.
JUDr. Adamovic –kultúrne a športové akcie sú určite záslužná činnosť, ale tak isto je dôležité
aj aktívne a vecné vystupovanie poslanca na zasadnutiach OZ
Mgr. Kyseľ – navrhuje ukončiť diskusiu k danému bodu
Uznesenie č. 7/2019
s ch v a ľ u j e
zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov, členov komisií a prizvaných na zasadnutia
OZ,OR a komisií
HLASOVANIE - Za:8(JUDr. Adamovic, Babinský, Ing. Hanzel, Knošková, Mgr. Kseňák,
Mgr. Kyseľ, Rievajová, Velkov) Proti:0
Zdržal sa:1 (Strhárska) Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9
d) Informácia ohľadne projektu CIZS Pliešovce
Starosta - pripravil poslancom celú chronológiu jednaní ohľadne Centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti v Pliešovciach, táto bola poslancom zaslaná e-mailom pre zasadnutím
OZ, kvôli lepšej prehľadnosti a informovanosti o celej problematike. Zároveň starosta
informoval, že projekt CIZS bol odovzdaný v termíne 31.12.2018. Na doplnenie je pripravené
právoplatné stavebné povolenie a bude potrebné doložiť v rámci výzvy 1,5 úväzok
všeobecného lekára. Vo výzve bude termín zaslania doplnenia.
Starosta a Ing. Pántiková uskutočnili 23.1.2019 pracovné stretnutie na BBSK u Mgr. Anny
Fiľovej ohľadne CIZS a 1,5 úväzku všeobecného lekára. Mgr. Fiľová informovala, že zo
strany BBSK je možné vytvoriť obvod aj s malým počtom poistencov (lekárske obvody sú od
900 až do 3000 poistencov). Na jeden úväzok je 35 hodín týždenná pracovná doba lekára.
V obvode môže mať lekár maximálne 1,2 úväzku. Nakoľko manžel MUDr. Beáty Mosnej má
lekársky obvod na Bzovíku a dcéra je tiež lekárka, najlepšie aj podľa Mgr. Fiľovej, je riešenie
1,5 úväzku s rodinou Mosnou. Zapojenie do CIZS v BBSK je maximálne 4- 5 žiadateľov.
Ing. Pántiková – informuje, že je tu riziko keby prišiel iný lekár, môže nastať situácia, že by
nemal dosť pacientov ani jeden z nich a to má vplyv na ekonomiku obvodu
Mgr. Kseňák – to znamená, že Dr. Mosná by musela zamestnať ďalšieho lekára, pre obec by
to znamenalo, že na 1,5 úväzku by mala mať dlhšie ordinačné hodiny
Mgr. Kyseľ – účelom vybudovania nového centra zdrav. starostlivosti je zlepšenie a
skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, ale keďže túto podmienku projektu obec zatiaľ
nedokáže splniť vidí v zapojení sa do tohto projektu pre obec veľké finančné riziko, zároveň
pripomína, že na projekte by sa mali podieľať aj obce, z ktorých občania majú spadať do
obvodu
Starosta – zdôrazňuje, že myšlienkou CIZS bolo v prvom rade vytvoriť zdravotné strediská
mimo okresných miest pre občanov vo väčšej spádovej oblasti. Naša obec bola zaradená ako

prvá pre okres Zvolen. Pre obec by bol projekt CIZS potrebný z dôvodu nevyhovujúceho
starého zdravotného strediska, kde spoluúčasť na vybudovaní objektu CIZS aj so zariadením
je len 5 % a pri náklade cca 700 000 €.
Mgr. Kyseľ – nie je toho názoru, že prostredníctvom CIZS sa zlepší zdravotná starostlivosť, je
treba posúdiť či riziko vyplývajúce zo zapojenia sa do projektu nie je neúmerne vysoké a
neprevyšuje benefit pre občanov. Tiež vidí okrem všeobecnej lekárky problém aj v zubnom
lekárovi vzhľadom na jeho vek a zdravotný stav.
JUDr. Adamovic – informuje sa do akého konkrétneho času sa má rozhodnúť o projekte
Starosta – lehoty na vyhodnotenie projektov sú rôzne, nie je tu pevne stanovená lehota
Ing. Túroczyová - informuje sa, či podmienky dané projektom musia byť dodržané 5 rokov
a či je spoluúčasť obce 5% z celkových oprávnených výdavkov
Starosta – áno, v oprávnených výdavkoch je aj projektová dokumentácia a zariadenie
jednotlivých ambulancií. Je tu možnosť, že pravidlá vo výzve budú ešte zmenené.
Mgr.N. Matejka – jedná sa o centralizovanú integrovanú službu a nevie si predstaviť napr.
občana z Babinej, ktorý by chodil k lekárovi do Pliešoviec, cieľom integrácie je integrovať
a tu nie sú vytvorené ani dopravné ani iné podmienky, Dr. Mosná by 0,5 prac. úväzku
musela platiť iného lekára, pričom už má určitý odskúšaný počet pacientov, pri ktorom
funguje ekonomika ambulancie. Treba sa zamerať aj na inú stránku veci a pripraviť viac
variánt riešenia, napr. pripraviť budovu, ktorá by mohla plniť funkciu zdravotného strediska.
Nie je to len o úväzku a počte pacientov do rozhodovania tu vstupuje viac premenných.
Doporučuje diskusiu s MUDr. Mosnou.
Ing. D. Vajda - keďže je slobodná voľba lekára, veľa ľudí to využije, najmä mladších a nájde
si lekára u ktorého je spokojný s kvalitou práce a poskytovanými službami
Starosta - informuje, že znovu pôjdu s Ing. Pántikovou za MUDr. Mosnou ohľadne ďalších
jednaní s výsledkom ktorých budú poslanci oboznamovaní.
Mgr. Kyseľ – navrhuje ukončiť diskusiu k tomuto bodu
Uznesenie č. 8/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne projektu CIZS Pliešovce
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

e) Informácia ohľadne čerpacej stanice PHM Pliešovce
Starosta - informoval poslancov o ďalších krokoch v súvislosti s novostavbou kontajnerovej
čerpacej stanice, ktorá bude umiestnená južne za obcou Pliešovce na obchvate vedľa
komunikácie II. triedy č. 527 -Sása – Senohrad. Územné rozhodnutie je právoplatné,
v súčasnosti sa pripravujú podklady na stavebné povolenie.
Obec Sása verejným oznamom z 21.12.2018 zverejnila na pripomienkovanie Zmeny
a doplnky č.2 -ÚPD Sása , ktorý má riešiť vybudovanie kruhového objazdu a následné
napojenie objektu s funkčným využitím : Výroba, výrobné služby – ČS PHM a Auto
umyvárka.
Mgr. Kyseľ – informuje sa, či sa starosta stretol s p. Juríčkom- investorom, ktorý je ochotný
prísť odprezentovať projekt výstavby kruhového objazdu, prípadne či by nebolo možné
využiť túto možnosť výstavby kruhového objazdu na napojenie Dlhých zemí
Starosta – p. Juríček sa zastavil u starostu, kde mu oznámil že má záujem o budovanie
čerpacej stanice v Sáse, na čo starosta reagoval že má zabezpečenú výstavbu investorom,
ktorý už pripravuje v rámci ÚPD Pliešovce projektovú dokumentáciu na výstavbu. Starosta
viac nejednal s p. Juríčkom. Starosta po zverejnení Zmeny a doplnky č.2 -ÚPD Sása pre
výstavbu čerpacej stanice v k.ú. Sása zistil, že bola podmienená vybudovaním kruhového

objazdu. V súčasnosti sa rieši doplnok, ktorý musí byť prerokovaný a schválený. Následne sa
musí vyhotoviť projektová dokumentácia pre územné konanie a vydanie územného
rozhodnutia a projektová dokumentácia pre stavebné konanie a vydanie stavebného
rozhodnutia. Nakoľko ide o dopravnú stavbu, je to otázka na dlhé obdobie. Pokiaľ by sa
projekt výstavby kruhového objektu realizoval, vyriešila by sa komplikovaná križovatka pred
Pliešovcami. Starosta by uvítal možné prepojenie kruhového objazdu na prepojenie s IBV
Dlhé zeme. Čerpacia stanica Pliešovce už má vydané právoplatné územné rozhodnutie a
v súčasnosti sa pripravujú podklady na stavebné povolenie. Stavba by mala byť zrealizovaná
do polroka 2019. Zo strany obce do toho neboli investované nijaké finančné prostriedky.
Uznesenie č. 9/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne čerpacej stanice PHM Pliešovce
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
f) Informácia ohľadne prestavby prízemia nákupného strediska JEDNOTA
v Pliešovciach
Starosta - oboznámil prítomných so štúdiou Jednoty na prestavbu prízemia nákupného
strediska v Pliešovciach a rozšírenia parkoviska pred nákupným strediskom, ktorú
prerokovala aj Komisia výstavby a územného plánovania na pracovnom stretnutí 9.1.2019
a dala súhlasné stanovisko. Pri prestavbe prízemia nákupného strediska ide o rozšírenie
existujúcich priestorov predajne o cca 60 % prístavbou skladových priestorov v časti dvora
a úpravou fasády.
Uznesenie č. 10/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne prestavby prízemia nákupného strediska JEDNOTA v Pliešovciach
a rozšírenia parkoviska pred nákupným strediskom
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa: 0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
g) Informácia ohľadne rekonštrukcie autobusového nastupišťa
Starosta - oboznámil prítomných, že mal pracovné stretnutie s vodičom SAD a našim
občanom Jánom Oremom dňa 31.1.2019, kde konštatoval že sú potrebné plochy
s uvažovaným CBA pre potreby SAD na prestoje autobusov. Po obhliadke Ing. Miroslavom
Halajom a Mgr. Danou Krištofíkovou za účasti starostu sa navrhuje : odstránenie existujúcich
prístreškov a osadenie 4 ks nových plastových prekrytých a z troch strán uzatvorených v cene
cca 1 ks 2800 €. Prvé nástupište (v súčasnosti autobusy na KA) a stredné nástupište sa
navrhuje riešiť novými cestnými obrubníkmi a zámkovou dlažbou s bezbariérovými
prístupmi. Na uvedenú rekonštrukciu je potrebné vyhotoviť projektovú dokumentáciu
a vybaviť stavebné povolenie, aby sa mohli žiadať finančné prostriedky aj z projektov EU
prostredníctvom VSP Hont. -Dobronivského. 27.2.2019
sa uskutoční jednanie
s projektantom, ktorý posúdi návrhy a navrhne rekonštrukciu autobusového nástupišťa.
Všetky informácie ohľadne pripravovanej rekonštrukcie autobusového nástupišťa budú
zverejnené aj na webovej stránke obce.
Uznesenie č. 11/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne rekonštrukcie autobusového nástupišťa
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

h) Informácie ohľadne projektu JPÚ„ Dlhé zeme 2“ Pliešovce
Informáciu ohľadne konania v projekte JPÚ„ Dlhé zeme 2“ Pliešovce podala Mgr. D.
Krištofíková. Práve sú zverejnené úvodné podklady všeobecných zásad funkčného
usporiadania územia vypracovaných k projektu jednoduchých pozemkových úprav JPÚ „Dlhé
zeme 2“ v k.ú. Pliešovce. Do diela návrhu možno nahliadnuť na Okresnom úrade Zvolen,
pozemkovom a lesnom odbore. Návrh bol prerokovaný výkonným orgánom združenia
účastníkov – predstavenstvom a obcou v decembri 2018.
Uznesenie č. 12/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne projektu JPÚ „Dlhé zeme 2“ Pliešovce
HLASOVANIE - Za: 9 Proti:0
Zdržal sa: 0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
ch) Informácie ohľadne poskytnutí dotácií cirkvám v minulosti a prerokovaní žiadosti
Rímsko-katolíckej cirkvi na rok 2019
Starosta - oboznámil prítomných so žiadosťou Rímsko-katolíckej cirkvi na príspevok vo
výške 10 000 € na opravu strechy kostola, pri rozpočtovom náklade 15 000 €. Zo strany
Rímsko- katolíckej cirkvi bol predložený jeden návrh s rozpočtom 22 564,78 € s DPH.
Posúdenie a rozpočet je potrebné prerokovať s viacerými odborníkmi a zabezpečiť aj
financovanie. Starosta oboznámil prítomných so žiadosťami v minulom období :
- v roku 2018 sa Rímsko-katolíckej cirkvi závermi č.22/2017- OZ z 13.12.2017 schválilo
2 000 € na výmenu okien a náter striech nad zvonmi. Požadovali od obce 6 000 € pri
celkovom rozpočte 10 643,89 € sa schválilo 25 % t.j. 2 000 €. Prestavalo sa v skutočnosti
len3132 €. Na rok 2012 (OZ č.9/2011 z 14.12.2011 schválilo dotáciu 2000 € na
rekonštrukciu ozvučenia a elektroinštalácie v kostole Pliešovce pre Rímskokatolícku cirkev
pre rok 2012 - farnosť Sása) dotácia 2000 € a v roku 2014 ( OZ č.25/2013 z 13.12.2013
schválilo Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Sása o finančný príspevok vo výške 5000
€ na výmenu okien v rímskokatolíckom kostole Božieho Milosrdenstva v Pliešovciach pre rok
2014) dotácia 5000 €
- v roku 2017 sa Evanjelickej cirkvi schválilo 15 000 € na opravu fasády Evanjelického
kostola v Pliešovciach (jediná kultúrna pamiatka v našej obci) pri rozpočtovom náklade
60 000 € (25 % = 15 000 €). V skutočnosti sa prestavalo 87 686,23 €.
Starosta informoval o poznatkoch získaných od starostu obce Čierny Brod Ing. arch. Pavla
Nagyho o stanovisku NKÚ na dotácie pre cirkev, ktorá vykonávala kontrolu v ich regióne
na prestavby a opravy ktoré sa v ich regióne riešili bezúročným úverom z Fondu solidarity
Rímsko-katolíckej cirkvi.
Starosta zároveň pripomenul, že naša obec má havarijné stavy striech na budovách vo
vlastníctve obce : Starý kultúrny dom, Dom služieb, Zdravotné stredisko, Prístavba budovy
OcÚ (kotolňa, sklady a garáž), v k.ú. Zaježová : Komunitné centrum, Kultúrny dom, Škola.
K. Sterculová – minulá žiadosť v roku 2017 bola schválená ako konkrétna suma nie
percentuálna čiastka z celkových nákladov. Pripomína, že kostol je budova pre všetkých
občanov, pre širokú verejnosť.
Mgr. Kseňák – informuje sa, čo potrebujeme my od cirkvi , aké informácie ? Aké finančné
prostriedky je cirkev schopná investovať zo svojich zdrojov ?
R. Strhárska – cirkev žiada 10 000€ a my im dáme len 2500 €?

Z. Rievajová - u Evanjelickej cirkvi pri oprave fasády bola vyhlásená povinná zbierka a bola
podaná aj žiadosť na Generálne biskupstvo
Mgr. Kyseľ – informuje sa, keď obec schváli len 25% z požadovanej sumy, či to ohrozí
investíciu
P. Kružliak – keby dostali 10 000€ vedia to zrealizovať, menej nemá pre nich význam
JUDr. Adamovic – informuje sa, či existujú nejaké pravidlá pre prideľovanie dotácií, a aký
kľúč by bolo vhodné zvoliť na rozhodovanie o výške pridelenej dotácie
R. Strhárska – keď je to havarijný stav, nech obec poskytne miestnosť na vykonávanie
obradov pre veriacich
Ing. Pántiková – informuje sa, či by cirkev nevedela vyriešiť financovanie aj z iných zdrojov
V. Červeňáková – keďže evanjelický kostol je národná kultúrna pamiatka boli možnosti
získania financií aj z iných zdrojov väčšie
Mgr.N. Matejka – upozorňuje, že strecha kostola je v takom havarijnom stave, že ak sa oprava
nezrealizuje budú potrebné oveľa väčšie náklady, tiež pripomína, že v rámci cirkevného zboru
sa permanentne skladajú na opravy kostola. Podľa jeho názoru je tento havarijný stav
nevyhnutné riešiť, už ďalej nie je možné strechu provizórne opravovať. Riešením by mohlo
byť napríklad, že by od obce 4-5 rokov nepožadovali žiadnu finančnú pomoc.
Starosta – konštatuje, že pokiaľ je havarijný stav čo sa týka strechy je v rámci opráv sa
potrebné venovať tomuto problému a nie napr. výmene okien
Sterculová – okno sa vymieňalo preto, lebo dotácia bola schválená práve na tento účel
R. Strhárska – vyjadruje názor, že pokiaľ sa jedná o havarijný stav, je potrebné dotáciu
schváliť
Ing. Pántiková – dotácie od obce nie sú nárokovateľné
Rievajová – upozorňuje, že subjekt si musí zabezpečovať bežné údržby z vlastných zdrojov
Mgr. Kyseľ - navrhuje aby rímsko-katolícka cirkev doplnila odborné posúdenie stavu strechy
a tiež predložila cenové ponuky na opravu strechy, zároveň navrhuje ukončiť diskusiu
o tomto bode
Uznesenie č. 13/2019
a, b e r i e n a v e d o m i e
informáciu ohľadne poskytnutí dotácii cirkvám v minulosti a prerokovaní žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi na rok 2019
b, p o ž a d u j e
doplnenie odborného posúdenia stavu strechy kostola v Pliešovciach a predloženie cenových
ponúk na opravu
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
i) ČOV – verejná kanalizácia Zábava – ponuka CV Lešť
Starosta - informoval prítomných že obec sa súdila o sídlisko Zábava 4 roky (11.3.2008žaloba MO SR o určenie vlastníctva) neúspešne. Do uvedeného termínu obec prostredníctvom
obecnej s.r.o spravovala byty na Zábave ako aj problematickú VK a štrbinovú ČOV.
Následne prevzalo vlastníctvo štát SR prostredníctvom vojenských organizácií (CV Lešť,
BARMO a pod.). V roku 2015 (rozhodnutie 19.5.2015) sa sídlisko Zábava odčlenilo z VO
Lešť z k.ú. Lažteky do k.ú. Pliešovce. Na uvedenú ČOV a VK je vydané Rozhodnutie OÚ ŽP
Zvolen s termínom do 31.3.2022, ktoré starosta konzultoval na OÚ ŽP Zvolen (Ing.
Nekvasilová, Ing. Rusnákovou), kde sa prítomní zhodli že v rámci rozhodnutia musí byť
uskutočnená rekonštrukcia ČOV a VK. Starosta zistil, že nová technológia ČOV pre 400 EQ j
v hodnote 92 280 € bez DPH, pričom práce na zabudovanie novej ČOV, podľa projektanta
Ing. Mariana Hronca budú 30 000 – 50 000 € a nehovoriac o vybudovaní novej splaškovej
kanalizácie (cca 300 € na bežný meter s DPH + kanalizačné šachty), nakoľko v súčasnosti je

tam nevyhovujúca spoločná kanalizácia. Rekonštrukcia ČOV a VK by predstavovalo
niekoľko 100 000 €. CV Lešť má vypracovanú štúdiu na rekonštrukciu VK a ČOV len pre
sídlisko Zábava (nepočíta s domami na Lažtekoch a bývalým areálom vojenských stavieb,
ktoré sú v súčasnosti napojené na VK a ČOV) vo výške 298 428 € s DPH. Bývalá oprávnená
osoba, ktorá spravovala VK a ČOV na Zábave p.Pavel Spodniak jednoznačne nedoporučuje
prevzatie ČOV a VK Zábava do obce. Také isté stanovisko má oprávnená osoba Ing.
Vladimír Macko, ktorý spravuje VK a ČOV v Pliešovciach. Žiadosť CV Lešť bola vzatá na
vedomie na zasadnutí OZ 13.12.2018.
Uznesenie č. 14/2019
n e s ch v a ľ u j e
prevzatie ČOV, verejnej kanalizácie Zábava a pozemkov C -KN par.č. 13519, par.č. 13525,
par.č. 13526 vedených na LV č.3383 v k.ú. Pliešovce v miestnej časti Zábava
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
j) Prevádzka pálenice v objekte domu remesiel
Starosta – informoval poslancov o cenových ponukách na technológiu pálenice v dome
remesiel na riadnu prevádzku, ktoré prisľúbil predložiť poslancom na zasadnutí OZ
13.12.2018.
Ide o tieto 2 technológie :
- technológia BOSO 300-kolona destilačný kotol objemom 300 l cena technológie
14 759,26 € bez DPH + dodatočná výbava (plynový horák 60 kW a pod.) 4 355,28 € spolu
s DPH 22 937,45 € s DPH
- technológia BOSO 300-plyn destilačný kotol objemom 300 l cena technológie 17 712,72 €
bez DPH + dodatočné montáže 3 360 € spolu s DPH 25 287,26 € s DPH.
Mgr. Kyseľ – informuje sa či záležitosť ohľadne technológií bude poriešená v tomto roku
Ing. Pántiková – ide aj o poriešenie nákladov na osobu, ktorá bude zabezpečovať obsluhu
pálenice, táto musí absolvovať príslušné školenia, v budúcnosti by pálenicu mohol
prevádzkovať aj podnikateľ
Starosta – do aprílového zasadnutia OZ pripraví cenovú ponuku na zabudovanie novej
technológie a plynovej prípojky na vykurovanie.
Uznesenie č. 15/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne možnosti zabezpečenia prevádzky pálenice v objekte dome remesiel
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa: 0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
k) Plán kultúrnych a spoločenských akcií na r. 2019
Plán akcií na r. 2019 bol poslancom zaslaný v prílohe a bol prerokovaný na zasadnutí
kultúrnej komisie.
P. Babinský – je potrebné do plánu doplniť besedu v obecnej knižnici ( mesiac marec)
a vernisáž obrazov insitných umelcov (1.3-3.3.2019)
Mgr. Kyseľ – je potrebné do plánu doplniť vernisáž obrazov
Starosta – akcie sa doplnia a termíny jednotlivých akcií ešte budú priebežne dopĺňané
Uznesenie č. 16/2019
berie na vedomie
plán kultúrnych a spoločenských akcií na r.2019
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

l) Informácia – obecná zabíjačka
Starosta - sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu obecnej zabíjačky
dňa 16.2.2019, (poslancom OZ, hl. kontrolórke, zamestnancom, aktivačným pracovníkom
a ostatným dobrovoľníkom) osobitne sa chce poďakovať Petrovi Babinskému, ktorý sa ako
predseda kultúrnej komisie aktívne podieľal na zabíjačke celé dni piatok, sobota
a zabezpečoval aj so svojimi dobrovoľníkmi fašiangovú zábavu.
Uznesenie č. 17/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne obecnej zabíjačky
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

m) Informácia firmy Detronics, s.r.o o investíciách
Starosta – informoval o investíciách v sume 7427,49 € bez DPH. Ide o zdigitalizovanie
kanálov a pridanie 8 nových digitálnych kanálov, príprava NODov pre optiku na zosilnenie
signálu a zrýchlenie internetu na križovatke Vlkanovskej ulici, križovatke Jilemnického ulici
a pri Posádkovom dome pre okolie ulíc Obrancov mieru.
Ing. Túroczyová – v niektorých častiach obce majú abonenti rozdielny počet kanálov v tej
istej ponuke
J. Kacian – stáva sa, že v posledných domoch v okrajových častiach je zoslabený signál, ide
o to skontrolovať, či je na vstupe do domu dobrý signál, ak je v poriadku nie je to chyba na
strane firmy Detronics s.r.o..
R. Strhárska - konštatuje, že aj keď zvýšením poplatkov klesol počet abonentov, cenovo je to
stále najvýhodnejšia ponuka
Ing. Túroczyová – informuje sa, či nebude v budúcnosti možnosť naskladať si určité vybrané
programy
Kacian – v súčasnom systéme to nejde, dá sa to len pri vysielaní cez internet
P. Babinský - informuje sa, kedy bude ukončená prebiehajúca rekonštrukcia zo strany firmy
Detronics s.r.o.
J. Kacian – podľa informácií firmy Detronics s.r.o. by to malo byť v najbližšom období do
konca 1Q 2019
Uznesenie č. 18/2019
berie na vedomie
informáciu firmy Detronics s.r.o o investíciách
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
n ) Informácia – cesta Za mlyn
Mgr. Krištofíková – informovala o pracovnom stretnutí ohľadne vysporiadania pozemkov pod
MK Za mlyn, ktoré sa uskutočnilo 24.1.2019, na stretnutí sa navrhla cena 0,40 € za m 2. Na
stretnutí boli vlastníci pozemkov informovaní, že cesta bola asfaltovaná pred viac ako 35
rokmi VLM Pliešovce a pozemky pod ňou neboli vysporiadané. V prípade vyhlásenia nejakej
výzvy na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov sú tieto podmienené vlastníctvom
pozemkov pod cestou. Obecná rada navrhla OZ schváliť zámenu pozemkov a odkúpenie
pozemkov pod miestnou komunikáciou za uvedenú cenu.
Uznesenie č. 19/2019
berie na vedomie

informáciu ohľadne pracovného stretnutia na vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou Za
Mlyn
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
o) Zámer zámeny pozemkov pod cestou Za mlyn
Mgr. Krištofíková - vysvetlila prítomným potrebu schváliť zámer zámeny pozemkov v zmysle
§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to
pozemkov pod cestou Za mlyn CKN parc.č. 5854/54 ttp o výmere 473 m2 a CKN parc.č.
5854/56 ttp o výmere 175 m2 v k.ú. Pliešovce vo vlastníctve ½ Ing. Jana Pavlíková,
Pliešovce, Tajovského 363/6 a ½ Ing. Zuzana Krieková, Očová, Slnečná 669/23 za pozemok
CKN parc.č. 5854/65 ttp o výmere 648 m2 v k.ú. Pliešovce vo vlastníctve obce Pliešovce, ako
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o pozemky potrebné pre
majetkoprávne vysporiadanie cesty Za mlyn za pozemok dlhodobo využívaný ako dvor pri
ich rodinnom dome s.č. 459. Geometrický plán uhradia žiadatelia a návrh na vklad obec. –
prítomní nemali pripomienky
Uznesenie č. 20/2019
s ch v a ľ u j e
zámer zámeny pozemkov v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, a to pozemkov pod cestou Za mlyn CKN parc.č. 5854/54 ttp
o výmere 473 m2 a CKN parc.č. 5854/56 ttp o výmere 175 m2 v k.ú. Pliešovce vo
vlastníctve ½ Ing. Jana Pavlíková, Pliešovce, Tajovského 363/6 a ½ Ing. Zuzana Krieková,
Očová, Slnečná 669/23 za pozemok CKN parc.č. 5854/65 ttp o výmere 648 m2 v k.ú.
Pliešovce vo vlastníctve obce Pliešovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa
jedná o pozemky potrebné pre majetkoprávne vysporiadanie cesty Za mlyn za pozemok
dlhodobo využívaný ako dvor pri ich rodinnom dome s.č. 459. Geometrický plán uhradia
žiadatelia a návrh na vklad obec.
HLASOVANIE:
Za:9
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Prítomných: 9 Všetkých poslancov: 9
p) Informácia ohľadne objektu Zaježovskej školy
Informáciu podala Ing. Pántiková.
16.1.2019 sa konalo pracovné stretnutie za objekt Zaježovskej školy, na ktorom sa zúčastnili OZ Živica v zastúpení Juraj Hipš, R. Plánička, učiteľka školy a za obec starosta, Mgr.
Krištofíková, Ing. Pántiková. Zástupcom OZ Živica bolo uložené, že majú prerokovať
v Zaježovej s OZ Zaježová a OZ Pospolitosť pre harmonický život a ujednotiť návrh pre
miestnu časť Zaježová ohľadne návrhu využitia a rekonštrukcie objektov školy, objektu
bývalého MNV a objektu KD.
R. Plánička - informoval, že bola vyhlásená výzva na možnosť čerpania finančných
prostriedkov na prípadnú rekonštrukciu objektu školy, ale táto výzva nie je určená pre obce,
preto sa rozhodli zo strany OZ Živica pokračovať v nájomnej zmluve tak ako doteraz.
Uznesenie č. 21/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne pracovného stretnutia za objekt Zaježovskej školy
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa: 0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
r) Rezervácia pozemku na výstavbu rod. domu – Bc. Balkóci a Bc. Balkóciová, Pliešovce,
Tajovského 655/3
Starosta informoval o žiadosti na rezerváciu pozemku na výstavbu rodinného domu na ulici

Družstevná v k.ú. Pliešovce CKN parc. č. 21/2 zast. pl. o výmere 600 m2 pre Bc. Romana
Balkóciho a manž. Bc. Danielu Balkóciovú, Tajovského 655/3, Pliešovce v zmysle uznesenia
OZ z 28.4.2014:
Podmienky rezervácie obecných pozemkov určených územným plánom obce na zastavanie:
- stavebné povolenie bude vybavené do jedného roka od schválenia rezervácie
- kolaudácia stavby sa uskutoční do troch rokov od schválenia rezervácie
- v prípade zmeny vlastníka rozostavanej stavby, obec ako predávajúci bude pozemok
predávať novému vlastníkovi stavby za trhovú cenu
- v prípade predlžovania termínu rezervácie pozemku pod rozostavanou stavbou do
kolaudácie sa kúpna cena zvyšuje o 10 % za každý rok predĺženia od schválenia rezervácie
- cena pozemku - 10 €/m2.
Žiadosť bola prejednaná na zasadnutí obecnej rady 28.1.2019 – rada doporučuje schváliť, ale
je potrebné zapracovanie do doplnku ÚPD.
P. Babinský - informuje sa či by sa im nemohla predĺžiť doba kolaudácia stavby, keďže tam
nie sú vybudované inžinierske siete
Mgr. Kseňák – upozorňuje, že trhová cena pozemkov je oveľa vyššia, preto ak žiadatelia toto
konkrétne nežiadajú nevidí dôvod sa tým zaoberať
Uznesenie č. 22/2019
s ch v a ľ u j e
Rezerváciu pozemku na výstavbu rodinného domu na ulici Družstevná v k.ú. Pliešovce CKN
parc. č. 21/2 zast. pl. o výmere 600 m2 pre Bc. Romana Balkóciho a manž. Bc. Danielu
Balkóciovú, Tajovského 655/3, Pliešovce v zmysle uznesenia OZ z 28.4.2014:
Podmienky rezervácie obecných pozemkov určených územným plánom obce na zastavanie:
- stavebné povolenie bude vybavené do jedného roka od schválenia rezervácie
- kolaudácia stavby sa uskutoční do troch rokov od schválenia rezervácie
- v prípade zmeny vlastníka rozostavanej stavby, obec ako predávajúci bude pozemok
predávať novému vlastníkovi stavby za trhovú cenu
- v prípade predlžovania termínu rezervácie pozemku pod rozostavanou stavbou do
kolaudácie sa kúpna cena zvyšuje o 10 % za každý rok predĺženia od schválenia rezervácie
- cena pozemku - 10 €/m2.
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
s) Rezervácia pozemku na výstavbu rod. domu – R. Gugh a Ľ. Gughová, Pliešovce,
Družstevná 346/41
Starosta informoval o žiadosti o rezerváciu pozemku na výstavbu rodinného domu na ulici
Družstevná v k.ú. Pliešovce CKN parc. č. 21/1 ttp o výmere 739 m2 pre René Gugha a manž.
Ľubomíru Gughovú, Družstevná 346/41, Pliešovce v zmysle uznesenia OZ z 28.4.2014:
Podmienky rezervácie obecných pozemkov určených územným plánom obce na zastavanie:
- stavebné povolenie bude vybavené do jedného roka od schválenia rezervácie
- kolaudácia stavby sa uskutoční do troch rokov od schválenia rezervácie
- v prípade zmeny vlastníka rozostavanej stavby, obec ako predávajúci bude pozemok
predávať novému vlastníkovi stavby za trhovú cenu
- v prípade predlžovania termínu rezervácie pozemku pod rozostavanou stavbou do
kolaudácie sa kúpna cena zvyšuje o 10 % za každý rok predĺženia od schválenia rezervácie
- cena pozemku - 10 €/m2.
Uznesenie č. 23/2019
s ch v a ľ u j e
Rezerváciu pozemku na výstavbu rodinného domu na ulici Družstevná v k.ú. Pliešovce CKN
parc. č. 21/1 ttp o výmere 739 m2 pre René Gugha a manž. Ľubomíru Gughovú, Družstevná

346/41, Pliešovce v zmysle uznesenia OZ z 28.4.2014:
Podmienky rezervácie obecných pozemkov určených územným plánom obce na zastavanie:
- stavebné povolenie bude vybavené do jedného roka od schválenia rezervácie
- kolaudácia stavby sa uskutoční do troch rokov od schválenia rezervácie
- v prípade zmeny vlastníka rozostavanej stavby, obec ako predávajúci bude pozemok
predávať novému vlastníkovi stavby za trhovú cenu
- v prípade predlžovania termínu rezervácie pozemku pod rozostavanou stavbou do
kolaudácie sa kúpna cena zvyšuje o 10 % za každý rok predĺženia od schválenia rezervácie
- cena pozemku - 10 €/m2.
HLASOVANIE - Za: 9 Proti:0
Zdržal sa: 0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
t) Kultúrne a spoločenské akcie za rok 2018
Starosta - prehľad kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2018 obdržali poslanci e-mailom
spolu so zhodnotením roku 2018.- prítomní nemali pripomienky
Uznesenie č. 24/2019
berie na vedomie
kultúrne a spoločenské akcie za r.2018
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

u) Žiadosť „OZ na podporu kultúry v podjavorí“ pre nákup krojov a obuvi pre FZ
Pyrťan
Starosta – informoval, že ide o nákup krojov pre deti z FZ Pyrťan konkrétne o nákup : 10 ks
chlapčenského, 5 ks dievčenského, spodného aj horného odevu a obuv a požadujú od
obce sumu 1500 €, pričom výška celkových nákladov je 1850 €, žiadosť bola prerokovaná
na zasadnutí obecnej rady 28.1.2019 a 18.2.2019 – rada navrhuje poskytnúť dotáciu vo výške
1000 € na nákup krojov bez obuvi, za podmienky, že v prípade skončenia činnosti FZ Pyrťan
do 5 rokov od poskytnutia dotácie bude povinnosťou vrátiť zakúpené kroje pre potreby obce
Ing. Pántiková – čo sa týka nákupu obuvi, upozorňuje, že z dôvodu toho, že dieťa z obuvi
vyrastie zabezpečujú nákup obuvi rodičia, aj pre deti z DFS Rozmarínček
Mgr. Kyseľ – prečo 1000 €, keď žiadajú 1500 €, veď ide o reprezentáciu obce
R. Strhárska – dáva návrh návrhovej komisie na 1500 €, tak ako bolo v žiadosti
Z. Rievajová – upozorňuje na možnosť, že všetky detské folklórne skupiny by sa mohli aj
skĺbiť
P. Babinský – tiež sa prikláňa k názoru Z. Rievajovej a vyjadruje spokojnosť s činnosťou DFS
Rozmarínček, ktorý navštevujú aj jeho deti
Mgr. Kseňák – vyzdvihuje prácu ľudí okolo FZ Pyrťan, ktorí tomu venujú veľa času a energie
napr. prácu p. Lišaníkovej, ktorá má na starosti zabezpečovať finančné prostriedky pre FZ
Mgr. Kyseľ – FZ Pyrťan reprezentovalo na viacerých kultúrnych akciách organizovaných
obcou a čo doteraz urobili je pre neho dostatočnou zárukou podporiť ich a prikláňa sa
k názoru R. Strhárskej
Ing. Pántiková – je potrebné zabezpečiť, aby sa aj ochotne postavili k prípadnej bezplatnej
reprezentácii obce
Starosta – dal hlasovať za návrh návrhovej komisie – poskytnúť dotáciu na nákup krojov
a obuvi pre FZ Pyrťan vo výške 1500 € tak ako je v ich žiadosti
Uznesenie č. 25/2019
s ch v a ľ u j e
dotáciu pre „OZ na podporu kultúry v podjavorí“ s názvom žiadosti: Rozšírenie krojového

fondu pre FZ Pyrťan na nákup 10 ks chlapčenského, 5 ks dievčenského spodného aj horného
odevu a obuvi vo výške 1 500,- €, za podmienky bezplatných vystúpení pre obec . V prípade
skončenia činnosti združenia do 5 rokov od poskytnutia dotácie, povinnosť vrátiť zakúpené
kroje a obuv z dotácie pre potreby obce.
HLASOVANIE - Za:4(Mgr. Kseňák, Strhárska, Mgr. Kyseľ, Velkov) Proti:0
Zdržal
sa:5 ( Rievajová, JUDr. Adamovic, Ing. Hanzel, Babinský, Knošková) Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9
Poslanecký návrh nebol schválený.
Potom dal starosta hlasovať za pôvodný návrh z obecnej rady, kde bola navrhnutá výška
dotácie pre nákup krojov pre FZ Pyrťan vo výške 1000 €.
Uznesenie č. 47/2019
s ch v a ľ u j e
dotáciu pre „OZ na podporu kultúry v podjavorí“ s názvom žiadosti: Rozšírenie krojového
fondu pre FZ Pyrťan na nákup 10 ks chlapčenského, 5 ks dievčenského spodného aj horného
odevu vo výške 1 000,- €. V prípade skončenia činnosti združenia do 5 rokov od poskytnutia
dotácie, povinnosť vrátiť zakúpené kroje z dotácie pre potreby obce.
HLASOVANIE - Za:5(Rievajová, JUDr. Adamovic, Knošková, Babinský, Velkov) Proti:0
Zdržal sa:4( Ing. Hanzel, Mgr. Kseňák, Strhárska, Mgr. Kyseľ) Prítomných:9 Všetkých
poslancov: 9
v) Zámer nájmu Pieskovne ( lomu) Pliešovce
Starosta - oboznámil prítomných, že obecná rada mala uložené OZ z 20.12.2018 pripraviť
návrhy na ďalšiu činnosť obecnej organizácie LOM a SLUŽBY s.r.o. Starosta dal na
zasadnutí obecnej rady 28.1.2019 návrh na prenájom pieskovne Pliešovce a predaj resp.
zrušenie obecnej s.r.o LOM a SLUŽBY. Návrhy boli prerokované aj na zasadnutí OR
18.2.2019, kde prítomní poslanci okrem JUDr. Adamovica navrhli, aby OZ poverilo radu,
hlavnú kontrolórku a obecný úrad prípravou zámeru nájmu Pieskovne ( lomu) Pliešovce
a prípravou návrhu na ukončenie činnosti spoločnosti LOM a SLUŽBY s.r.o. formou
likvidácie.
R. Strhárska - minule sa dohodlo, že likvidácia spoločnosti sa nebude riešiť, kým nebudú
mať dostatok informácii a k dispozícii výstupy z kontrol
Mgr. Kyseľ – nie sme ešte oboznámení z výstupmi z kontrol, ktoré bolo uložené vykonať hl.
kontrolórke
Ing. Pántiková – ide o to, že situáciu v spoločnosti treba riešiť, keďže dlhy každým mesiacom
narastajú
Z. Rievajová – reaguje na R. Strhársku a pripomína, že poslanci OZ mali každoročne
k dispozícii všetky finančné rozbory a výsledky obce a všetkých obecných organizácií za
minulý rok, zároveň informuje, že predložila analýzu hospodárskych výsledkov spoločnosti LOM
a SLUŽBY s.r.o. za roky 2010 až 2017 podľa jednotlivých stredísk. Z deviatich činnosti je ziskový
Lom Dubina, ktorý pokrýva stratu ostatných činnosti. Aj keď v celkovom výsledku hospodárenia je
zisk, ale v porovnaní zo ziskom z Lomu Dubina by spoločnosť vykazovala stratu.

Starosta – nepriaznivá finančná situácia v spoločnosti sa už riešila v roku 2017 a 2018. V roku
2018 na podnet LOM a SLUŽBY s.r.o sa dohodlo, že Pieskovňa (lom) Pliešovce sa zatiaľ
nebude dávať do prenájmu, ale Pieskovňa (lom) Pliešovce vyprodukovala za rok 2018 stratu.
Prevádzkovanie Pieskovne (lom) Pliešovce obecnou s.r.o. pri súčasnej technológii,
dopravných prostriedkoch a zníženom odbyte je nereálne. Výstavba rodinných domov
v minulosti bola závislá od našej pieskovne, ale to sa nedá povedať o súčasnosti, kde sa

rodinné domy dajú postaviť aj bez miešačky – betonárske práce sa riešia domiešavačmi,
výstavba múrov lepidlami a omietky zo zmesí, na ktoré sa používajú ručné miešadlá. Starosta
oboznámil prítomných, že v k.ú.Sása je zrušený andezitový lom „Červeniny“, kde bola
odstránená technológia.
Mgr. Kyseľ – tu ale ide o zlyhanie manažmentu organizácie, nie samotnej organizácie, to
znamená, že problém je v manažmente a napriek tomu organizácia dodnes ide v starom
režime, lebo si v tom nie sme schopní urobiť poriadok, prečo je tu napr. ten istý konateľ a dve
ekonómky
Ing. Macko – organizácia zamestnáva 1 zamestnanca na ČOV, 1 zamestnanca na ubytovňu, 1
zamestnanca na bytové hospodárstvo a 1 ekonómku na čiastočný úväzok. Konateľ spoločnosti
má mzdu ako v roku 2011, odvtedy sa nemenila. Ako konateľ sám chce odísť a aj jeho táto
nedoriešená situácia zaťažuje, taktiež bol znížený plat ekonómkam.
R.Strhárska – vo výberovom konaní boli zúčastnení 3 uchádzači, prečo im nebola daná šanca
?
Starosta – na rozhodovanie vo výberovom konaní ohľadne výberu konateľa bola ustanovená
komisia, ktorá o tejto veci jednohlasne rozhodla. V súčasnosti ide o prípravu zámeru
prenájmu Pieskovne (lomu) Pliešovce a prípravu návrhu na ukončenie činnosti spoločnosti
LOM a SLUŽBY s.r.o., ktoré budeme prerokovávať na zasadnutí OZ viackrát.
Ing. Macko – zásadná vec je, že treba pripraviť rozhodnutie ohľadne zámeru prenájmu lomu,
nakoľko každý lom môže fungovať len pri určitej kapacite ťažby ročne, musí to byť aspoň
120 000 ton ročne. V lome Pliešovce je problém zabezpečiť mobilnú technológiu na výrobu
všetkých predávaných frakcií, nakoľko pokiaľ je materiál mokrý nie je možné ho triediť. Pri
mobilných technológiách by dodávateľ vyrobil iba takzvanú mono frakciu 0-125, alebo
jemnejšiu, prípadne by z nej vytriedil ešte makadam. Technológia používaná v súčasnosti je
náročná na prepravu, čo zvyšuje náklady. Tiež musia byť zabezpečené aspoň 3 odborné
činnosti, je potrebné v spoločnosti mať zástupcu pre bezpečnosť, každý pracovník lomu musí
mať absolvované zvláštne bezpečnostné školenia, čo je súčasť fixných nákladov, ktoré musí
mať organizácia zabezpečené. Pre nájomcu lomu je ekonomicky oveľa výhodnejšie
prevádzkovať viac lomov, kvôli zabezpečeniu všetkých odborných činností a povinností,
ktoré vyplývajú z prevádzkovania takejto činnosti.
Čo sa týka spravovania bytového hospodárstva, pokiaľ je správcom s.r.o. musí mať
vyškolenú osobu s odbornou spôsobilosťou, pokiaľ je správcom obec, táto nemusí mať osobu
s odbornou spôsobilosťou pri spravovaní bytov vo vlastníctve obce. Pri spravovaní bytového
hospodárstva je veľmi veľa náväzností, ktoré musia byť v termínoch zabezpečené.
Čo sa týka napr. prevádzkovania montážnej plošiny – toto je tiež neekonomické, nakoľko
každý rok musí byť zabezpečená technická a emisná kontrola, čo si tiež vyžaduje finančné
náklady. Pri spravovaní ČOV je potrebné sledovať regulácie cien a žiadať o zvýšenie cien.
Z toho vyplýva, že rozsah činností je veľmi veľký a obec by si mohla vybrať činnosti, ktoré
by chcela v budúcnosti prevádzkovať.
Mgr. Kyseľ – ak chceme organizáciu likvidovať, musíme najprv vedieť, čo bude ďalej so
všetkými činnosťami, ktoré napr. obec nechce prebrať. Na jednej strane sú tu činnosti, ktoré
musia byť zabezpečené, ďalej činnosti ktoré by sme ako obec chceli prevádzkovať aj keď
nebudú ziskové, ale sú pre občanov potrebné a prípadne hľadať aj možnosti nových činností.
Starosta – znovu pripomína, že Pieskovňa (lom) Pliešovce je ekonomicky nerentabilná
a preto je potrebné pripraviť zámer prenájmu a ostatné činnosti sa pripravujú do návrhu
zámeru, ako a kým budú zabezpečené
Ing. Pántiková – pripomína, že čas beží, organizácia vytvára ďalšiu stratu a obec stále nevie
čo ďalej
Starosta – zatiaľ neschvaľujeme nič, ale je potrebné pripraviť zámer prenájmu, nie viesť
diskusie, ktoré k ničomu nevedú

Mgr. Kyseľ – upozorňuje starostu, že toto rozhodnutie nie je jednoduché ale súčasní poslanci
túto situáciu nezapríčinili. Prečo sa nekonalo, keďže doterajší poslanci už dávno vedeli, že
situácia v spoločnosti je nepriaznivá? Je treba jasne pomenovať činnosti, ktoré je potrebné
ponechať, zatiaľ však nemôžeme kompetentne rozhodovať o likvidácii spoločnosti, ak
nevieme ako budú jednotlivé činnosti v budúcnosti poriešené
Mgr.N. Matejka – tiež sa prikláňa k názoru, že poslanci nemajú dostatok informácií na to, aby
zaujali jednoznačné stanovisko. Je potrebné riešiť situáciu konkrétne po jednotlivých
činnostiach ( napr. plošina- aké má výnosy a straty, bytové hospodárstvo – koľko máme vo
vlastníctve bytov a koľko sa spravuje), každú činnosť je treba jednotlivo zvážiť či ju
ponechať. Toto aj čakal od minulého zasadnutia OZ, že na dnešnom zasadnutí to bude
konkrétne rozobraté po jednotlivých činnostiach. Nevidí dostatok informácií, aby sa dalo
momentálne voči občanovi zodpovedne rozhodnúť. U každej jednej činnosti je potrebné
konkrétne vedieť, či zostane pod obcou, či sa zlikviduje a pod.
Ing. Pántiková – takto to minule nebolo uložené
R. Strhárska – navrhuje do budúceho zasadnutia pripraviť rozdelenie jednotlivých činností
spoločnosti, čo si zoberie obec, prípadne čo sa zlikviduje
Starosta dal hlasovať za poverenie rady, hl. kontrolórky a OcÚ pripraviť zámer nájmu
Pieskovne (lomu) Pliešovce
Uznesenie č. 26/2019
Poveruje
- radu, hlavnú kontrolórku a obecný úrad pripraviť zámer nájmu Pieskovne (lomu) Pliešovce
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa: 0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Ďalej starosta dal hlasovať za poverenie rady, hlavnej kontrolórky a OcÚ pripraviť návrh na
ukončenie činnosti LOM a SLUŽBY s.r.o. formou likvidácie a pripraviť návrh na ďalšie
fungovanie činností
Uznesenie č. 27/2019
-poveruje
- radu, hlavnú kontrolórku a obecný úrad pripraviť návrh na ukončenie činnosti LOM a
SLUŽBY s.r.o. formou likvidácie a pripraviť návrh na ďalšie fungovanie činností
HLASOVANIE - Za:8 ( Babinský, Ing. Hanzel, Knošková, Mgr. Kseňák, Mgr. Kyseľ,
Rievajová, Strhárska, Velkov) Proti:0
Zdržal sa:1 ( JUDr. Adamovic) Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9
w) Žiadosti o odpustenie a zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2019
Ing. Z. Kuštárová oboznámila prítomných so žiadosťami o odpustenie poplatku za KO a DSO
na rok 2019. Ide o občanov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo našu obec a to buď pracovne
alebo študijne, pričom každá žiadosť bola doložená dokladom. Prítomní nemali námietky.
Starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č. 28/2019
s ch v a ľ u j e
žiadosti o odpustenie a zníženie poplatku za KO a DSO na rok 2019 podľa prílohy č.2
HLASOVANIE - Za:8 Proti:0
Zdržal sa: 0 Prítomných:8 Všetkých poslancov: 9
x) Zámer predaja pozemku v k.ú. Zaježová

Mgr. Dana Krištofíková informovala prítomných o zámere odpredaja pozemku o výmere 68
m2 pri RD súp. č. 187 v k.ú. Zaježová, kde zámer odpredaja bol schválený závermi
č.25/2018- OZ z 23.4.2018. Rada doporučuje OZ schváliť odpredaj za kúpnu cenu 2,- €/m2.
Mgr. Kyseľ – informuje sa, v akej cene sa predávajú ostatným záujemcom pozemky na
Zaježovej
Mgr. Krištofíková – v zmysle znaleckého posudku, napr. p. Petrusovi sa predávalo po 1,60
€/m2
Ostatní poslanci nemali námietky. Starosta dal hlasovať.
Uznesenie č. 29/2019
s ch v a ľ u j e
zámer predaja pozemku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, a to CKN parc. č. 9764/72 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
68 m2, oddelená geometrickým plánom č. 43894691-52/2018 vyhotoviteľa SGS
TECHNOLOGY s.r.o. M. M .Hodžu 9, Banská Bystrica, od CKN parc. č. 9764/23 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1707 m2 v k.ú. Zaježová, zapísanej na LV č. 382, za kúpnu cenu
2,- €/m2, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že uvedený pozemok je
súčasťou dvora pri budove súp. č. 187 vo vlastníctve žiadateľov 1/2 Jozef Pšida, Zaježová
187, Pliešovce a Eva Pšidová, Zaježová 187, Pliešovce. Náklady s prevodom znášajú
kupujúci.
HLASOVANIE:
9

Za:9

Proti: 0

Zdržal sa:0

Prítomných:9

Všetkých poslancov:

y) Predaj pozemku v k.ú. Zaježová
Mgr. Dana Krištofíková informovala prítomných o odpredaji pozemku o výmere 462 m2 pri
RD súp. č. 205 v k.ú. Zaježová, kde zámer odpredaja bol schválený závermi č.2/2018- OZ
z 13.12.2018. Rada doporučuje OZ schváliť odpredaj za kúpnu cenu 1,60 €/m2. Ide o odpredaj
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pre žiadateľov sa jedná
o pozemok, ktorý je súčasťou oploteného dvora pri ich rodinnom dome s. č. 205. Náklady s
prevodom znášajú kupujúci. Prítomní nemali pripomienky.
Uznesenie č. 30/2019
s ch v a ľ u j e
predaj pozemku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a to diel č. 1 trvalý trávnatý porast o výmere 462 m 2, oddelený
geometrickým plánom č. 36635456-122/2018 vyhotoviteľa Meračská kancelária s.r.o, Zvolen,
T.G. Masaryka 325/2 od EKN parc.č. 10623/1 trvalý trávnatý porast o výmere 1090285 m2 v
k.ú. Zaježová, zapísanej na LV č. 382, za kúpnu cenu 1,60 €/m2, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pre žiadateľov sa jedná o pozemok, ktorý je
súčasťou oploteného dvora pri ich rodinnom dome s. č. 205, do vlastníctva Juraj Petrus a Mgr.
Lilien Petrus, Zaježová 205, Pliešovce. Náklady s prevodom znášajú kupujúci.
HLASOVANIE: Za:9
Proti: 0
Zdržal sa:0
Prítomných:9 Všetkých poslancov:
9
z) Prenájom časti pozemku pre PLAST SK s.r.o.
Ing. Ivana Pántiková informovala prítomných o prenájme pozemkov pre PLAST SK s.r.o. zámer nájmu bol schválený závermi č.2/2018- OZ z 13.12.2018. Rada OZ doporučuje OZ

schváliť prenájom. Nájom končí ku koncu 02/2019. Spoločnosť bude naďalej podnikať
v oblasti zberu odpadov.
Ide o zámer nájmu časti pozemku CKN par.č. 5197/9 ostat. plocha v celkovej výmere 2559
m2 vedeného na LV 131 v k.ú. Pliešovce vo vlastníctve obce v cene nájmu 0,34 €/m2/rok na
obdobie 5 rokov od 1.3.2019. Predmetom nájmu je časť pozemku o výmere 500 m2 v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ má o nájom záujem a bude sa o pozemok
starať, čím sa pozemok stane využiteľným aj pre ďalšie obdobie. Parcela je v dlhodobom
nájme žiadateľa.
Prítomní nemali k uvedenému nájmu pripomienky.
Z. Rievajová – je potrebné zakotviť aj do zmluvy udržiavanie poriadku v areáli
Uznesenie č. 31/2019
s ch v a ľ u j e
nájom časti pozemku CKN par.č. 5197/9 ostat. plocha v celkovej výmere 2559 m2 vedeného
na LV 131 v k.ú. Pliešovce vo vlastníctve obce v cene nájmu 0,34 €/m2/rok na obdobie 5
rokov od 1.3.2019 pre PLAST SK s.r.o., J.C.Hronského 15, 960 01 Zvolen, IČO: 44160909.
Predmetom nájmu je časť pozemku o výmere 500 m2 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,
že žiadateľ má o nájom záujem a bude sa o pozemok starať, čím sa pozemok stane
využiteľným aj pre ďalšie obdobie. Parcela je v dlhodobom nájme žiadateľa.
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
ájom časti Administratívnej budovy (budova bývalej školy v Zaježovej) súp.č. 5
Informáciu podala Ing. Pántiková. Jedná sa dlhodobý prenájom od roku 2007, žiadateľ má
záujem pokračovať v nájme. V prenájme sú priestory budovy – dve miestnosti, chodba
a spoločné sociálne zariadenia. Údržbu a opravy budovy si žiadateľ zabezpečuje sám na svoje
vlastné náklady. V nájme žiadateľa je aj kanalizačná prípojka a ČOV, o ktorú sa žiadateľ má
povinnosť starať a zabezpečovať pravidelné odbery vzoriek. Prítomní nemali pripomienky.
Uznesenie č. 32/2019
s ch v a ľ u j e
nájom časti Administratívnej budovy (budova bývalej školy v Zaježovej) súp.č. 5 vedenej na
LV 382 v k.ú. Zaježová vo vlastníctve obce postavenej na pozemku CKN par.č. 9764/39
zastav. plocha o výmere 395 m2. Predmetom nájmu je miestnosť č. 2 o výmere 38 m2,
miestnosť č. 3 o výmere 40 m2 a spoločných priestorov chodby a sociálneho zariadenia
v sume nájmu 50,- €/rok + spotreba energie (el. energia) pre Centrum environmentálnej
a etickej výchovy ŽIVICA, Búdková 3552/22, 811 04 Bratislava, IČO: 35998407 na obdobie
4 rokov od 1.3.2019 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že využitie predmetu nájmu
bude na verejnoprospešné účely: súkromná základná škola a pod.. Náklady na údržbu
a vykurovanie priestorov, znáša nájomca v plnej miere. Nájomca za zaväzuje uvoľniť
prenajatú miestnosť kedykoľvek pre potreby obce, ale aj pre kultúrne akcie, krúžky
a bohoslužby.
Súčasťou nájmu je aj vodná stavba “Základná škola Pliešovce – Zaježová, objekt:
Kanalizačná prípojka a ČOV“ pre budovu súp.č. 5 a ČOV typ AT12. Nájomca je povinný
dodržiavať povinnosti prevádzkovania vodnej stavby a udržiavať ju v dobrom stave. Všetky
náklady s údržbou, prevádzkou, opravami a odberom vzoriek hradí nájomca.
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

ab) Zámer nájmu stavieb „ Paletovňa Zaježová“
Ing. Ivana Pántiková informovala prítomných o zámere nájmu stavieb : budova, súp. číslo
305 druh stavby Garáž na pozemku C KN parcela č. 9764/30 zastavané plochy a nádvoria,
budova, súp. číslo 304 druh stavby Budova sklady na pozemku C KN parcela č. 9764/31
zastavané plochy a nádvoria zapísaných na LV č. 382 v k.ú. Zaježová. Prenájom bol
schválený závermi č.2 /2018- OZ z 23.2.2015 pre spoločnosť ROCK-Build s.r.o., Majerská
cesta 3/3547, Banská Bystrica . Rada doporučuje OZ schváliť zámer nájmu budov. Nájom
končí v 03/2019. Spoločnosť ROCK-Build s.r.o., tam dosť investovala, napr. opravili tam
strechu, spevnili dvor a pod. Prítomní nemali pripomienky.
Uznesenie č. 33/2019
s ch v a ľ u j e
zámer nájmu stavieb – budova, súp. číslo 305 druh stavby Garáž na pozemku C KN parcela
č. 9764/30 zastavané plochy a nádvoria, budova, súp. číslo 304 druh stavby Budova sklady na
pozemku C KN parcela č. 9764/31 zastavané plochy a nádvoria zapísaných na LV č. 382
v k.ú. Zaježová a pozemkov C KN parcela č. 9764/28, 9764/29, 9764/30 a 9764/31 zastavané
plochy na obdobie 4 rokov od 1.4.2019 v sume 3 900,- €/ročne za celý predmet nájmu.
Predmet nájmu sa bude využívať ako kancelárie, na uskladnenie, úpravu a spracovanie
vyťaženého kameňa. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je skutočnosť,
že tieto nehnuteľnosti boli nevyužité, urobili sa tam značné opravy a žiadateľ má záujem
v nájme pokračovať.
HLASOVANIE - Za:9

Proti:0

Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

ac) Zápis hlavnej inventarizačnej komisie k výsledkom inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.
Ing. Pántiková informovala poslancov o tom, že prebehla fyzická a dokladová inventarizácia
majetku. Fyzická inventúra sa vykonala k 31.10.2018, kde účtovné jednotky mali povinnosť
si dopočítať prírastky a úbytky ku koncu roka. Dokladová inventúra prebehla v obci a ZŠ
s MŠ Pliešovce, nakoľko obec má uzávierku skôr ako obchodné spoločnosti, ktoré nemajú
ešte uzavreté účtovníctva za rok 2018. Pripravené boli návrhy na vyradenie majetku
a súhrnná správa za inventarizáciu, ktoré boli poslancom zaslané. Súhrnná správa a návrhy na
vyradenie majetku boli prejednané aj na finančnej komisií, ktorá sa konala dňa 14.2.2019.
Uznesenie č. 34/2019
berie na vedomie
zápis hlavnej inventarizačnej komisie k výsledkom inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.
HLASOVANIE - Za:8 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:8 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 35/2019
s ch v a ľ u j e
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018
a návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku na základe zápisu hlavnej inventarizačnej
komisie.
HLASOVANIE - Za: 8 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných: 8 Všetkých poslancov: 9

ad) Informácia konateľa Obecných lesov Pliešovce s.r.o.
Informáciu podal konateľ Obecných lesov Pliešovce s.r.o. Ing. Ján Hanzel, informoval
o tom, že boli upchaté WC v budove obecných lesov a prelomená kanalizácia pred budovou
na troch miestach. Táto porucha bola už odstránená v réžii Obecných lesov Pliešovce s.r.o.
Uznesenie č. 36/2019
berie na vedomie
informáciu konateľa Obecných lesov Pliešovce s.r.o ohľadne havarijného stavu splaškovej
kanalizácie v obecnej budove na Zvolenskej ceste súpisné číslo 52
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
ae) Informácia ohľadne rekonštrukcie budovy MŠ Pliešovce
Informáciu podala Ing. Pántiková. Informovala o realizácii projektu „Skvalitnenie
predprimárneho vzdelávacieho procesu v obci Pliešovce“
Momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce na podkroví budovy materskej školy, ktorá sa
ma prestaviť na ďalšiu triedu. Teraz sa budujú jednotlivé priečky medzi miestnosťami, lebo
okrem triedy tam bude aj sklad, miestnosť pre učiteľky, WC a umývadlá pre deti a učiteľky,
miestnosť pre upratovačku. Prebudovalo sa schodisko, ktoré bolo príliš strmé. Prízemie je
v zmysle projektu už ukončené, zmenšila sa miestnosť riaditeľne na úkor väčšej jedálne, to už
je uskutočnené. Vybudoval sa sklad na potraviny. Nakoľko sa škôlka prerába, obec sa bude
snažiť investovať čo najviac, aj z vlastných prostriedkov, napr. do prerábky, ktorá sa
z projektu nedala realizovať. Jedná sa napr. o stierkovanie dvoch tried, výmena dverí,
brúsenie parkiet a z dôvodu celkovej zmeny a napojenia vykurovania horného poschodia do
jedného celku aj výmena radiátorov na prízemí budovy. 11.2.2019 sa uskutočnilo aj stretnutie
so zástupcami RÚVZ vo Zvolene, ktorý sa bude vyjadrovať ku zrealizovanému projektu pri
kolaudácií. Preto sme sa niektoré veci snažili vyriešiť po začatí prevádzky. Hlavný problém
bol vchod rodičov detí na poschodie, kde by bola jedna trieda, proti čomu mali výhrady
z dôvodu, že je tam priestor kuchyne. Dohodlo sa, s čím súhlasili, že rodičia budú vchádzať
do budovy len hlavným vchodom, kde budú aj šatne aj zberná trieda, na poschodie pôjde
učiteľka s deťmi sama, čím ďalšie schodisko nebolo potrebné. Na základe stretnutia bude
potrebné doriešiť ešte priestor kuchyne, kde boli výhrady už dlhšiu dobu a do ktorej sa dlho
nič neinvestovalo, a je potrebné kuchyňu dovybaviť prístrojmi so zariadením, aby sa dodržali
základné hygienické podmienky.
Mgr.S. Matejka - rekonštrukcia sa robí veľmi kvalitne, už sú vymenené radiátory, rieši sa
hĺbková rekonštrukcia kuchyne, prevádzka MŠ je zatiaľ plnohodnotne zabezpečená v budove
ZŠ do konca šk. roka.
Uznesenie č. 37/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne rekonštrukcie budovy MŠ Pliešovce
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
af) Informácia Mgr. Dany Krištofíkovej ohľadne organizačnej a technickej prípravy
volieb prezidenta SR 2019

Mgr. Krištofíková – informovala, že o post prezidenta SR sa uchádza 15 kandidátov. Občania
rozhodnú o víťazovi vo voľbách 16.3.2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole nebude
zvolený kandidát nadpolovičnou väčšinou hlasov voličov, 30. marca sa bude konať 2.kolo
prezidentských volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov a z
nich sa víťaz stane prezidentom SR na najbližších 5 rokov. Právo voliť prezidenta má občan
SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov. Volič môže odovzdať svoj hlas aj
inde ako v mieste svojho trvalého bydliska na základe hlasovacieho preukazu, ktoré sa práve
vydávajú v kancelárii obecného úradu. Volebné okrsky a volebné miestnosti sú určené v našej
obci ako zvyčajne: okrsok č.1 v Obradnej miestnosti na prízemí SD Družba, okrsok č.2 v
Zasadačke na prízemí SD Družba a okrsok č.3 v Budove školy Zaježová.
1. zasadanie OVK sa konalo 20.2.2019, školenie predsedov a zapisovateľov bude vo Zvolene
28.2.2019.
Uznesenie č. 39/2019
berie na vedomie
informáciu Mgr. Dany Krištofíkovej ohľadne organizačnej a technickej prípravy volieb
prezidenta SR 2019
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa: 0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
ag) Informácia predsedu komisie mládeže a športu R. Strhárskej ohľadne zimných akcií
Predsedníčka komisie informovala prítomných poslancov o športových akciách a podujatiach,
ktoré sa konali počas zimných prázdnin pre deti a mládež. Uskutočnilo sa 6 takýchto akcií,
ktoré boli zdokumentované aj v pravidelnej spravodajskej relácii Infokanálu. Konštatuje, že
ohlasy na podujatia boli zo strany verejnosti pozitívne, boli spokojní účastníci aj organizátori.
Zároveň poďakovala všetkým, ktorí aktívne pomohli pri príprave a zdarnom priebehu
podujatí.
Uznesenie č. 40/2019
berie na vedomie
informáciu predsedu komisie mládeže a športu Radoslavy Strhárskej ohľadne zimných
podujatí
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
ah) Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské
Starosta informoval prítomných, že je schválená MAS VSP Hontiansko Dobronivské na
čerpanie prostriedkov EÚ a následne sa musí podpísať zmluva, aby sa mohol zobrať úver pre
VSP HD na projekt MAS. Mimoriadne členské - vratné vo výške 1207,235 pre VSP HD rada
doporučuje OZ schváliť z dôvodu preklenutia fungovania kancelárie do doby čerpania úveru.
Je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu a následne stavebné povolenie na čerpanie
v rámci schválenej MAS pre VSP HD (rekonštrukciu autobusového nástupišťa, výhľadňu
Hálik, dráhu na kolieskové korčule, rekonštrukciu strechy starého KD). Rada doporučuje OZ
schválenie poverenia starostu obce Ing. Štefana Sýkoru zastupovaním obce Pliešovce vo
Verejno – súkromnom partnerstve Hontiansko – Dobronivskom. Naša obec (spoluúčasť 5%)
a podnikateľské subjekty pôsobiace v obci (spoluúčasť 50%) môže čerpať cca 100 000 €.
Prítomní nemali pripomienky.
Uznesenie č. 41/2019
poveruje
starostu obce Ing. Štefana Sýkoru zastupovaním obce Pliešovce vo Verejno – súkromnom
partnerstve Hontiansko – Dobronivskom.

HLASOVANIE - Za:9

Proti: 0

Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

ach) Smernica o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
Informáciu podala Ing. Pántiková.
Ide o vnútorný predpis (interná smernica), ktorý je vypracovaný v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a v zmysle Opatrenia MF SR
z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove
pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,
uverejneného pod č. MF/16786/2007-31 v znení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/25189/2008-311 a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24240/2009-31 a
opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 a
opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 a opatrenia MF SR z 11. decembra 2013
č. MF/19568/2013-31 a opatrenia MF SR z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31 (ďalej len
Postupy účtovania). Tento predpis je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha
aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností. Touto smernicou sa menia a rušia
ustanovenia smernice Zásady na obeh účtovných dokladov zo dňa 25.6.2012 časť 3.13 Úkony
majetkovej povahy a dodatku č. 2 k Zásadám na obeh účtovných dokladov zo dňa 23.2.2015.
Ustanoveniami tohto predpisu sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci organizácie.

Uznesenie č. 42/2019
berie na vedomie
smernicu o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
ai ) Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ k zaradeniu Centra voľného času, ako súčasti
Základnej školy s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce, do siete škôl a školských
zariadení SR
Mgr.S. Matejka informoval o zaradení CVČ ako súčasti ZŠ s MŠ do siete škôl a školských
zariadení k 1.9. 2020 a zároveň o podaní žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy , kultúry
a športu o zaradenie do siete škôl a školských zariadení.
R. Strhárska – informuje sa, kedy začne činnosť
Mgr.S. Matejka – v podstate niektoré z činností, ktoré prebiehali doteraz pod hlavičkou Quo
Vadis. by sa teraz zabezpečili formou CVČ, vidí ale veľký význam aj v spolupráci CVČ
s komisiami pôsobiacimi pri obci
Uznesenie č. 43/2019
s ch v a ľ u j e
súhlasné stanovisko k zaradeniu Centra voľného času, ako súčasti Základnej školy
s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce, do siete škôl a školských zariadení SR k
01.09.2020 a podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy a kultúry SR o zaradenie do
siete škôl a školských zariadení SR.
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Informácie riaditeľa ZŠ s MŠ
Riaditeľ školy Mgr. Matejka informoval o pláne čerpania dovoleniek v materskej škole v roku
2019, podľa ktorého bude prevádzka materskej školy otvorená počas jarných prázdnin – jedno

oddelenie a počas letných prázdnin bude prevádzka otvorená do 31. júla 2019. V mesiaci
august bude prevádzka MŠ uzatvorená. Od 01.08. budú zamestnanci čerpať dva týždne
dovolenky. Zvyšné pracovné dni budú k dispozícii pri úpravách priestorov MŠ, tak, aby bola
prevádzka plne spustená v zrekonštruovaných priestoroch k novému školskému roku.
Zápis do základnej školy bude prebiehať v dňoch 05. – 06.04.2019. Predpokladaný počet
budúcich prvákov je 28 – to znamená otvorenie dvoch tried v prvom ročníku.
Zápis do materskej školy bude prebiehať v budove základnej školy v termíne od 01.05. do
15.05.
V školskom roku 2019/2020 sú očakávané v škole personálne zmeny – z dôvodu vyššieho
počtu žiakov na prvom stupni bude potrebné prijať jedného vyučujúceho pre prvý stupeň.
Jedna kolegyňa odchádza do predčasného dôchodku – z tohto dôvodu bude pre školu potrebné
zabezpečiť takisto vyučujúceho pre druhý stupeň. Jedna vyučujúca v materskej škole
odchádza na vlastnú žiadosť k 01.07. – od 01.09. sa však vracia do práce druhá kolegyňa,
ktorá nastupuje po rodičovskej dovolenke. Iné personálne zmeny v materskej škole budú
jasnejšie po uskutočnenom zápise.
Riaditeľ školy informoval o čerpaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa, ktoré momentálne je určené pre deti z materskej školy, ktoré navštevujú predškolskú
výchovu (najstaršie deti) a deti zo SZP.
Uznesenie č. 44/2019
berie na vedomie
informáciu riaditeľa školy o:
- pláne čerpania dovoleniek v materskej škole v roku 2019
- plánovanom zápise do základnej školy a do materskej školy
- personálnych zmenách v budúcom školskom roku
- dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
ak) Členovia komisie služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Keďže na decembrovom zasadnutí OZ dňa 13.12.2018 predseda Komisie služieb, cestovného
ruchu a regionálneho rozvoja Mgr. Kyseľ ešte nenahlásil členov komisie, urobil tak na tomto
zasadnutí OZ, aby členovia mohli byť zvolení OZ. Členmi komisie sú : RNDr. Peter Petkov
Karailiev, Radoslav Plánička, Ing. Dušan Vajda
Uznesenie č. 45/2019
volí
za členov komisie služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja : RNDr. Peter Petkov
Karailiev, Radoslav Plánička, Ing.Dušan Vajda
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
al) Správa hlavnej kontrolórky z kontroly Obecných lesov Pliešovce s.r.o. za rok 2017
Ing. Babinská podala informáciu o vykonanej kontrole vedenia účtovníctva, účtovnej
závierky, inventarizácie a výsledkov hospodárenia za rok 2017 v spoločnosti Obecné lesy
Pliešovce s.r.o.
Cieľom kontroly bolo overenie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
pri hospodárení :
a) overenie účtovných dokladov za rok 2017

b) overenie ročných účtovných výkazov za rok 2017 a daňového priznania za rok 2017
c) overenie inventarizácie
Celkové náklady vrátane dane z príjmu predstavovali 491 108,-- € a celkové výnosy 498 524,- €. Náklady a výnosy sú sledované podľa jednotlivých činností a sú členené na 14 činností.
Ziskovými činnosťami sú Odbyt, Poľovníctvo a Hon UN.
Inventarizácia hospodárskych prostriedkov bola vykonaná podľa schváleného harmonogramu
inventarizácie na rok 2017 vydaného OcÚ Pliešovce. Inventarizácia bola vykonaná v súlade
s § 29 a 30 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.. Dokladová inventúra bola vykonaná podľa
hlavnej knihy a saldo konta k 31.12.2017. Manká a škody na majetku inventúrou neboli
zistené.
Vykonanou kontrolou Obecných lesov Pliešovce s. r. o. neboli zistené nedostatky.

Mgr. Kyseľ – informuje sa o pohľadávkach Obecných lesov Pliešovce s.r.o.
Ing. Hanzel – keďže išlo o kontrolu za rok 2017 tieto už boli uhradené v roku 2018
Uznesenie č. 46/2019
berie na vedomie
Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly Obecných lesov Pliešovce s.r.o za rok 2017
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

am) Návrh predsedu Komisie ochrany verejného poriadku JUDr. J. Adamovica
JUDr. Adamovic – podal návrh ako predseda Komisie ochrany verejného poriadku o uložení
povinnosti predsedom komisií dopredu informovať ostatných poslancov o termíne konania
každej komisie e-mailom, aby sa tak títo mohli rokovania komisie zúčastniť, prípadne podať
svoje návrhy, podnety k riešenej problematike
Mgr. Kyseľ – navrhuje zostať pri dohode dávať si predsedovia komisií vedieť navzájom
o stretnutiach komisií, neukladať to ako povinnosť a dáva poslanecký návrh aby sa zobral na
vedomie návrh JUDr. Adamovica
Starosta dal hlasovať za návrh Mgr. Kyseľa o vzatí na vedomie tejto informácie.
Uznesenie č. 48/2019
berie na vedomie
návrh zástupcu starostu JUDr. Jána Adamovica o povinnosti predsedov komisií informovať
o čase a dátume konania komisií všetkých poslancov
HLASOVANIE - Za:8(Babinský, Ing. Hanzel, Knošková, Mgr. Kseňák, Mgr. Kyseľ,
Rievajová, Strhárska, Velkov) Proti: 0
Zdržal sa:1 (JUDr. Adamovic) Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9
Starosta dal hlasovať za pôvodný návrh JUDr. Adamovica o uložení povinnosti predsedom
komisií informovať o čase a dátume komisií všetkých poslancov
Uznesenie č. 49/2019
s ch v a ľ u j e
návrh zástupcu starostu JUDr. Jána Adamovica o povinnosti predsedov komisií informovať
o čase a dátume konania komisií všetkých poslancov
HLASOVANIE - Za:2 (JUDr. Adamovic, Mgr. Kyseľ) Proti: 4(Babinský, Rievajová, Velkov,
Ing. Hanzel) Zdržal sa:3( Strhárska, Knošková, Mgr. Kseňák) Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9

Návrh poslanca JUDr. Adamovica nebol schválený.
an) Možnosť prenosov zo zasadnutia OZ online
Mgr. Kyseľ – informuje, že sa na neho obrátili občania so záujmom o zabezpečenie vysielania
zasadnutí OZ online
Ing. Babinská – túto variantu bude v prípade realizácie tejto možnosti potrebné zapracovať aj
do rokovacieho poriadku, ešte je potrebné preveriť legislatívnu stránku veci
Mgr. Kyseľ – navrhuje pripraviť potrebné informácie hlavne po technickej stránke ako by
bolo možné zrealizovať tieto vysielania zo zasadnutí OZ online pre občanov
Starosta dáva hlasovať o tomto návrhu.
JUDr. Adamovic – namieta, že nemôžeme hlasovať, nakoľko to nebolo zaradené do programu
Starosta – ide o poslanecký návrh
Uznesenie č. 50/2019
s ch v a ľ u j e
prenos zo zasadnutia OZ online
HLASOVANIE - Za:8 (Babinský, Ing. Hanzel, Knošková, Mgr. Kseňák, Mgr. Kyseľ,
Rievajová, Strhárska, Velkov) Proti: 0
Zdržal sa:1(JUDr. Adamovic)
Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9
ao) Informácia Mgr. Kseňáka –prístupová cesta k rod. domom č. 566,567 a 568
Mgr. Kseňák - informoval prítomých poslancov, že sa na neho ako na poslanca OZ obrátil
RNDr. Karailiev s problémom údržby miestnej komunikácie k rod. domom v lokalite
Podhánková, konkrétne ide o prístupovú cestu k rod. domom č. 566,567 a 568. Mgr. Kseňák
mal túto žiadosť zdokumentovanú aj fotografiami a písomnou žiadosťou RNDr. Karailieva.
Táto cesta je v zlom technickom stave, najmä v zime a na jar často býva takmer neprejazdná.
Tento stav je vo veľkej miere spôsobený aj ťažbou dreva spoločnosťou Obecné lesy Pliešovce
s.r.o. Prístupová cesta k týmto rod. domom síce nie je v celej dĺžke na pozemkoch vo
vlastníctve obce, časť cesty je na súkromných pozemkoch, ale aj v tomto prípade je situáciu
potrebné zo strany obce riešiť, keďže ide o prístupovú cestu pre našich občanov.
Je potrebné rozlíšiť, čo spôsobuje ťažba dreva a ako sa vysporiadať s tým, že prístupová cesta
nie je na celom úseku obecná. Ide však o to, ako vyriešiť nepriaznivú situáciu občana, ktorý
sa potrebuje pohybovať po tejto miestnej komunikácii, keďže má ťažko chorú manželku a je
nevyhnutný aj prístup napr. záchrannej služby.
Starosta – oboznamuje prítomných, že prístupová komunikácia k RD č.566 je vedená cez les
a po súkromných pozemkoch a nie je zaradená medzi miestne komunikácie. Uvedených
prístupových ciest je veľa, napríklad aj v miestnej časti Podhánková od konca asfaltovej
miestnej komunikácie po RD č.577 (Ľuptákovci) a tiež na ostatných lazoch a v Zaježovej, na
ktoré obec prispieva štrkom na úpravu prístupových ciest. Žiadosť Dr. Karailieva už obec v
minulosti riešila, zo strany obce bol na vyspravenie tejto cesty poskytnutý štrk
Mgr. Kyseľ –rozhodne nie je riešením zo strany obce nezaoberať sa týmto problémom, lebo
cesta nie je naša a podobných ciest je veľa na Zaježovej aj na ostatných lazoch.
Mgr. Kseňák – upozorňuje aj na to, že cesta hore Družstevnou ulicou a jej pokračovanie
smerom na Podhánkovú nie je stavaná na to, aby tam chodili plne naložené kamióny
Rievaj – podotýka, že fotografie z dokumentácie, ktorú poskytol Dr. Karailiev sú staré
najmenej päť rokov. Voda, ktorá cestu poškodzuje je voda, ktorá ide z lesov a tomu sa nedá
zabrániť. Zdôrazňuje, že prístupových ciest v takom stave je najmä po lazoch veľmi veľa
a takúto požiadavku by mohlo mať viac občanov, napr. aj cesta na Družstevnej ulici v obci je

na niektorých miestach v dezolátnom stave. Tiež pripomína, že zo strany obce sa p.
Karailievovi vždy pomohlo, tiež p. Dudáš ktorý má v susedstve nehnuteľnosť tam navozil
škridľu kvôli spevneniu komunikácie a zlepšeniu prístupu k týmto rod. domom.
Mgr. Kyseľ – obec by síce nemala investovať do súkromného majetku, ale vlastníci
súkromných pozemkov pod časťou tejto komunikácie by boli ochotní darovať tieto časti
pozemkov obci do vlastníctva po vytýčení a zhotovení GP.
Mgr. Kseňák – tento problém, aj keď bol už zo strany obce riešený musí pretrvávať, keďže
bol ako poslanec požiadaný o riešenie situácie
Mgr. Kyseľ – navrhuje poveriť riešením tohto problému Komisiu ochrany ŽP a urobiť
obhliadku v teréne
Starosta – dáva hlasovať za tento návrh
Uznesenie č. 51/2019
Poveruje
Komisiu ochrany prírody a ŽP, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
a poľovníctva a komisiu výstavby a územného plánovania uskutočniť obhliadku prístupovej
cesty k RD,č. 568, č.566, 567 a pripraviť návrhy riešenia
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

ap) Informácie a návrhy Z. Rievajovej
Poslankyňa Z. Rievajová predložila OZ návrh na odstránenie unimobunky a pivárne Vagón
zo športového areálu, nakoľko tieto zariadenia pôsobia v tomto prostredí neesteticky, navyše
v blízkosti je základná škola, čo je z výchovnej stránky nevhodné.
Rievaj – v záujme zabezpečenia určitej úrovne tohto zrekonštruovaného športového areálu
zastáva názor, že tieto zariadenia je potrebné čím skôr odstrániť z areálu. Časom navrhuje
vybudovať stavbu vyhovujúcu z estetického hľadiska súčasným pomerom, z ktorej terasy by
mohli napr. rodičia sledovať športujúce deti a pod. Zároveň je potrebné určiť lehotu na
odstránenie.
Kacian – prikláňa sa k názoru, že z estetického hľadiska sú takéto zariadenia v šport. areáli
nevhodné, sú na to negatívne ohlasy občanov nielen z dôvodu toho, že v blízkosti je škola.
R. Strhárska – kde sa bude možné občerstviť pri rôznych športových podujatiach, máme
náhradný priestor, ktorý by mohol slúžiť na podávanie občerstvenia ? Zároveň treba zvážiť, že
pre pracovníčku Vagóna ide o zamestnanie.
Starosta – dočasne by bolo možné poskytovať občerstvenie počas športových podujatí aj
v priestoroch tribúny
Starosta dáva hlasovať za tento poslanecký návrh.
Uznesenie č. 52/2019
s ch v a ľ u j e
odstránenie vagónu „Piváreň vagón“ a pozemok dať do pôvodného stavu do 30.6.2019
HLASOVANIE - Za:8(Babinský, Ing. Hanzel, Knošková, Mgr. Kseňák, Mgr. Kyseľ,
Rievajová, JUDr. Adamovic, Velkov) Proti:0
Zdržal sa:1 (Strhárska) Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9
Z. Rievajová - ďalej informovala a tiež poskytla fotodokumentáciu o tom, že na Družstevnej
ulici pri križovatke smerom k areálu PD nad rod. domom Mirekovcov č. 310 je jama, ktorú je
potrebné kvôli bezpečnosti vyspraviť

Ďalej upozornila, že po zimnej údržbe je potrebné dať do poriadku ulice a pozametať ich.
Tiež je potrebné opílenie stromov v novom parku okolo verejného osvetlenia.
ar) Informácie JUDr. Adamovica
JUDr. Adamovic predniesol na zasadnutí nasledovné príspevky v doslovnom znení :
Príspevok č. 1 :

Príspevok
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Pliešovce,
konanom dňa 25.02.2019.
„Týmto by som chcel na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva predniesť
nasledovné návrhy, informácie, ktoré v písomnej forme súčasne dokladám, tieto nech sú v
prezentovanom doslovnom znení súčasťou vyhotovenej zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva:
1.Navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo uložilo uznesením povinnosť každej komisii
vopred s primeraným časovým predstihom a odstupom informovať ostatných poslancov
prostredníctvom obecného úradu o termíne (a mieste) zasadnutia komisie a o jej podstatnom
programe zasadnutia, ak je tento v danom čase známy.
Túto povinnosť možno analogicky odvodiť z postavenia samotného obecného
zastupiteľstva a vzťahu komisií k nemu. Táto činnosť nijakým spôsobom zaiste nezaťaží chod
obecného úradu. Prvotnú informáciu o termíne a programe zasadnutia komisie by zaslal jej
predseda či prípadne iná poverená osoba obecnému úradu prostredníctvom emailu, ktorý
prostredníctvom príslušného pracovníka jednoduchým preposlaním uvedeného s určeným
počtov adresátov- poslancov zabezpečí splnenie. Nevyhnutnom súčasťou prvotnej informácie
predsedu komisie by boli termín, miesto a podstatný program zasadnutia komisie, ak je
v danom čase známy. Z časového hľadiska je správne a spravodlivé informovanie podľa
môjho názoru najmenej 5 dní pred zasadnutím komisie. V naznačenej línii sa jedná
o oprávnenie poslancov predkladať aj na zasadnutí konkrétnej komisie návrhy (§ 25 ods.4
písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení), oboznámiť sa bližšie v prípade záujmu
s konkrétnou problematikou, ale hlavne, aby každému poslancovi zostalo zachované právo
účasti na každom zasadnutí inej (akejkoľvek) komisie či inými slovami povedané, je na
každom poslancovi a jeho osobnom rozhodnutí či sa na zasadnutí komisie zúčastní alebo
nie, ale o práve zúčastniť sa ich by mali byť vopred upovedomení, toto je zákonný
a nevyhnutný postup. Na tomto mieste možno vidieť naplnenie práv a povinností poslanca,
a to nielen vo všeobecnej rovine, ale aj v konkrétnej rovine. Aj týmto spôsobom by sa
napríklad mohol upraviť čas rokovania obecného zastupiteľstva za stavu, že predkladaný
materiál, návrh by vopred predrokovala príslušná komisia a s vecou oboznámení poslanci by
ľahšie prejavili svoju vôľu hlasovaním o konkrétnom návrhu bez potreby osobitných otázok
na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Samozrejme, že tento návrh nepodávam z vyššie
(v predchádzajúcej vete) uvedeného dôvodu. Predmetná oblasť súvisí so systematikou
predrokovania konkrétnej veci na zasadnutie obecného zastupiteľstva, z doterajšej praxe je
zrejmé, že je to väčšinou prostredníctvom obecnej rady a v prípade, ak je to prostredníctvom
príslušnej komisie, tak minimálne na zasadnutí obecného zastupiteľstva by mala byť zo
strany jej predsedu podaná ku konkrétnej veci, bodu programu rokovania podaná podstatná
informácia, stanovisko spolu s príslušnými dôvodmi a relevantnými vysvetleniami. Základom
rozhodovania o každom návrhu na zasadnutí obecného zastupiteľstva je úplné, dostatočné
a presné informovanie o veci príslušnou formou, je na zváženie či a v akom rozsahu na

vyjadrenie rozhodnutia hlasovať o tom-ktorom návrhu postačuje častokrát prednesená ústna
informácia. Obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán, rozhoduje v zbore, je mu vyhradené
stanovenou väčšinou rozhodovanie o významných otázkach života obce, a práve čo sa
podkladov a informácií pre konkrétne rozhodnutia týka, tieto musia byť úplné, presné,
jednoznačné, s konkrétnymi prípadnými líniami, víziami a im zodpovedajúcim odôvodnením.
Ďalšími otázkami je, čo v prípade, ak by nebola podaná informácia o termíne zasadnutia
komisie a toto by prebehlo, ako aj úprava oboznámenia sa či zverejnenia zápisnice zo
zasadnutia komisie.
Návrh znenia uznesenia:
Každá komisia Obecného zastupiteľstva Obce Pliešovce je povinná najmenej 5 dní
vopred informovať poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Pliešovce o termíne, mieste
a podstatnom programe jej zasadnutia, ak je tento v tom čase známy, a to prostredníctvom
Obecného úradu Obce Pliešovce.
V Pliešovciach dňa 25.02.2019

JUDr. Ján Adamovic

Príspevok č. 2

Príspevok
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Pliešovce,
konanom dňa 25.02.2019.

„Týmto by som chcel na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva predniesť
nasledovné návrhy, informácie (v členení podľa bodov), ktoré v písomnej forme súčasne
dokladám, tieto nech sú v prezentovanom doslovnom znení súčasťou vyhotovenej zápisnice
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. LOM a SLUŽBY, s.r.o. otázka prípadného zrušenia (zániku). Keď si prečítame
zápisnicu z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva, nájdeme tu k tejto veci
a problematike rôzne vyjadrenia, ale snáď zopár z tých podstatných, napríklad: že od roku
2013 až do súčasnosti spoločnosť vykazovala zisk, problém bol tento rok z dôvodu, že sa
neťažilo v Lome Pliešovce, ale náklady vznikli; teraz je strata cca 32000,-Eur, ale do konca
roka bude nižšia alebo približne rovnaká strata; už M. Šajban bývalý konateľ povedal, že
pliešovský lom nebude ziskový a že ho treba zrušiť; je tam plošina, ktorá je v zlom stave
a služieb sa robí málo; časť z nájmu za Lom Dubina ide na obec a väčšia časť do spoločnosti.
K otázke prípadného zrušenia (zániku) uvedenej spoločnosti by som si dovolil v týchto
súvislostiach uviesť pár poznámok, kde v časti preberám vyjadrenia z minulého zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Je potrebné si uvedomiť a na tieto účely zaiste odlíšiť legálne
definície pojmov ako strata, záväzok, stav majetku a podobne, čo sú určite odlišné
ukazovatele. Nikto nikdy do súčasnej doby nepovedal, že kedy presne strata vznikla, na

akých druhoch činností, čo bolo jej príčinou, koľko daný stav pretrváva, pretrvával, ale hlavne
aká je celková presná výška straty, dlžnej sumy, záväzkov, z akých titulov záväzky vznikli,
aké subjekty predstavujú veriteľov, ďalej, ak je zistiteľné, kedy a kým, a teda akými osobami
bola spôsobená, všetko vyššie uvedené rozdelené v prehľadnej tabuľke podľa konkrétnych
ukazovateľov, ďalej či je táto situácia z dlhodobého hľadiska riešiteľná, aké sú celkové
mesačné režijné náklady a či by sa nedali napríklad aj znížiť. Ďalej je potrebné z účtovného
hľadiska taktiež hlavne objasniť, aké je vlastne čisté obchodné imanie (aktíva – pasíva)- § 6
ods.3 Obchodného zákonníka a vlastné imanie- § 6 ods.4 Obchodného zákonníka uvedenej
spoločnosti.
Ďalej vyvstáva otázka, z akých finančných prostriedkov sa pokryje existujúca strata,
záväzky v prípade príslušnej formy prípadného zániku. Sú viaceré možnosti ako pozerať na
budúci možný zánik či inú formu konsolidácie tejto obecnej spoločnosti, a to zrušenie
s likvidáciou, zlúčenie, predaj podniku či predaj časti podniku, prenájom či konkurz alebo
reštrukturalizácia, resp. tieto posledné dve možnosti zrejme neprichádzajú do úvahy, keďže
spoločnosť sa nenachádza zrejme v platobnej neschopnosti, definovanej osobitnými zákonmi,
to znamená, že by nebola schopná plniť svoje existujúce záväzky. K jej platobnej schopnosti
nebolo poskytnuté žiadne vyjadrenie. Netreba zabúdať na to, že ak by uvedená spoločnosť
bola vymazaná z obchodného registra na akomkoľvek základe, dňom výmazu ako právny
subjekt prestáva existovať, to znamená nebude existovať pasívne legitimovaný subjekt ako
právnická osoba voči ktorému by sa dali uplatniť príslušné nároky. Netreba však zabúdať na
zodpovednosť za škodu konkrétnych fyzických osôb, ktorá je upravená v príslušných
osobitných predpisoch (najmä pracovné právo-zodpovednosť zamestnanca za škodu,
obchodné právo- zodpovednosť konateľa ako štatutárneho orgánu), nároky z ktorej možno
uplatniť v príslušných procesných lehotách. Otázka je či do prípadného zániku tejto obecnej
spoločnosti tieto prejdu na právneho nástupcu a či ich bude môcť uplatniť príslušný aktívne
legitimovaný subjekt, hlavne s akým výsledkom. Ďalej chýbalo presné poskytnutie
informácie, aké pohľadávky, z akých titulov sa vymáhajú a aký je stav a úspešnosť tohto
procesu.
Uviedol som to na minulom zasadnutí, že sú prezentované jednoduché ústne,
všeobecné, nekonkrétne vyjadrenia o stave spoločnosti, situácii, záväzkoch bez hlbšej
analýzy hlavne nadväzujúcej na zodpovedajúcu prezentáciu, najlepšie by bolo v písomnej
forme.
Ďalej si napríklad môžeme položiť otázku, že odkedy tu Lom Dubina pokrýva
výdavky (v časti), ak áno tak v akej presne, toto uvádzam tak, ako to bolo prezentované, nie
mnou. Ďalej je potrebné špecifikovať presne, odkedy príjmy nepokrývajú výdavky, ako aj
položiť si otázku či tomu tak bolo ešte pred založením Lomu Dubina.
Teraz sa opýtam všetkých zainteresovaných, najvhodnejšie by bolo zrejme pána
konateľa či v súčasnej dobe je im/mu známa najefektívnejšia vízia ďalšieho fungovania
spoločnosti (napríklad z prezentovaných alternatív), ak áno, tak z akých konkrétnych
dôvodov.
Ďalej si položme otázku, ak v súčasnosti sú stratové činnosti, predmety podnikania
v tejto spoločnosti v podstate okrem Lomu Dubina, nebudú aj po prípadnom zániku
s predchádzajúcim zrušením, zlúčení či inej forme reorganizácie spoločnosti na tých istých
veciach, činnostiach, nemuseli by byť už ani nazvané ako predmet podnikania , nech by bol
subjekt v podobe právneho nástupcu tejto spoločnosti akýkoľvek, resp. by bola bez právneho
nástupcu, stratové taktiež.

Napríklad po zvážení príslušnej právnej formy, nebolo by vhodné zmluvou o predaji
časti podniku previesť ten majetok, ktorý nie je stratový, a s ostatnou problematickou časťou
sa vysporiadať vyššie uvedenými spôsobmi, samozrejme tak, aby neboli porušené napríklad aj
ustanovenia osobitných právnych predpisov o poškodzovaní veriteľa či odporovateľnosti
právnych úkonov.
V prípade úvah o nájme Lomu Pliešovce by som sa opýtal, akým spôsobom nie je
preukázaný dopyt po danom druhu materiálu, resp. obrátene nech je predložená príslušná
evidencia, ktorá by mala existovať, resp. výstup z nej, ktorá preukáže koľko materiálu a za
aké obdobie bolo vydané. Ďalej nech by bol nájomca akýkoľvek, ako by boli presne
upravené podmienky, množstvo a dĺžka ťažby, resp. zrejmé podmienky nájmu nie sú a ani
ich vízia.
Tieto otázky je podľa môjho názoru potrebné zodpovedať, aby sa bolo možné vecou
kvalifikovane zaoberať a rozhodnúť. Ak nebude k všetkému uvedenému vypracovaný
akýkoľvek odborný výstup, bolo by zrejme vhodné vyčkať na výsledky kontroly zo strany
hlavného kontrolóra. Ako už bolo spomenuté, otázkou zostáva či sa režijné náklady nedajú
znížiť, obmedziť, skonsolidovať a podobne.
Keď tu už bol minule spomenutý účet 311, tak neuniklo mojej pozornosti, že
v predložených tabuľkách o hospodárení uvedenej spoločnosti boli uvedené aj náklady na
právne služby okolo 1200,-Eur a náklady, myslím na telefón, vo výške približne 1000,-Eur,
na tomto mieste by som sa chcel opýtať z akého titulu, za aké obdobie vznikli a či je ich
vynaložená výška primeraná.
Ďalej sa chcem opýtať konateľa, čo sa plánuje do budúcnosti s plošinou, keď podľa
všetkého jej prevádzka je neefektívna a či do budúcnosti by v záujme obyvateľov obce nemal
prevážiť záujem na jej zachovaní, oprave či kúpe iného obdobného zariadenia v lepšom stave
oproti prípadnému prenájmu na konkrétny účel prostredníctvom iného subjektu aj čo sa týka
vynaložených výdavkov za určité časové obdobie na tento prípadný nájom.
2.Záverom môjho vystúpenia by som chcel uviesť, že by sa nemalo zabúdať na stav
existujúcich komunikácií, zabezpečenie ich opráv, čo je dlhodobejšie neriešená
a podceňovaná záležitosť, ďalej aj napríklad na vybudovanie prechodu pre chodcov
k autobusovému nástupišťu, zabezpečenie vyznačenia stredových čiar minimálne na hlavných
cestách cez obec, iniciovanie jednaní ohľadne možného znovuuvedenia do prevádzky
mliečneho automatu, ako aj ďalšie veci, na ktoré by sa oproti iným na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva prezentovaným, schváleným veciam tiež mali nájsť peniaze a súhlas
príslušného orgánu, kde vo vzťahu k uvedenému budem, a to aj prostredníctvom Komisie na
ochranu verejného poriadku a jej členov vyvíjať ďalšie aktivity a príslušné kroky.
V Pliešovciach dňa 25.02.2019
JUDr. Ján Adamovic
Starosta – návrhy príspevku č.1 a príspevku č.2 boli prerokované v bode rôzne, kde mohli
byť zaradené a nie teraz keď sú prijaté uznesenia. Uvedené návrhy príspevkov sa už niekoľko
hodín prerokúvali na dnešnom obecnom zastupiteľstve. Starosta konštatuje že JUDr.
Adamovic je zástupca starostu a člen rady, ktorý sa podieľal na príprave dnešného
zastupiteľstva a uvedené rozsiahle príspevky mohli byť zaslané poslancom ako prílohy
Uznesenie č. 53/2019
berie na vedomie

informácie zástupcu starostu JUDr. Jána Adamovica
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Ing. Túroczyová – informuje sa u JUDr. Adamovica či očakáva aj odpovede na otázky, ktoré
si kladie v jeho príspevkoch ?
JUDr. Adamovic – zodpovedané môžu byť na budúcom zasadnutí, ale z veľkej časti už boli
zodpovedané pri rokovaniach o jednotlivých bodoch programu
Z. Rievajová – upozorňuje, že do zápisnice už podpísanej overovateľmi nie je už možné
zasahovať a robiť úpravy a doplnenia
as) Informácia Mgr. Kyseľa o výpustnom objekte z kanalizácie na Družstevnej ulici
Mgr. Kyseľ informoval poslancov o potrebe obhliadky výpustného objektu kanalizácie na
Družstevnej ulici oproti rod. domu súp. č. 611. Ide o priestor medzi rod. domami p.
Strhárskeho a p. Kršiaka, bolo by vhodné, aby Komisia ochrany ŽP vykonala obhliadku
v teréne a navrhla nápravné opatrenia.
Starosta – informuje o podanom projekte na pokračovanie výstavby kanalizácie od križovatky
Družstevnej a Hrádockej ulice a na Jilemnického ulici po budovu fary. Momentálne čakáme
na odpoveď z Envirofondu, alebo na výzvu na prípadné doplnenie projektu, ktorý sa podával
v októbri minulého roku.
Mgr. Kyseľ – trvá na poverení komisie na preverenie tejto situácie na Družstevnej ulici
Uznesenie č. 54/2019
Poveruje
Komisiu ochrany prírody a ŽP, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a
poľovníctva na obhliadku výpustného objektu kanalizácie oproti RD č. 611 na ulici Družstevnej
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Bod 5) Úprava rozpočtu obce
Infomáciu podala Ing. Pántiková.
Jedná sa o prvú úpravu rozpočtu obce a školy, najväčšia položka, ktorá je zapracovaná do úpravy
rozpočtu je finančné plnenie z realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v
Pliešovciach“. Celkové oprávnené výdavky sú cca 172 tis. €, z toho časť je investičných kapitálových
a malá časť je bežných výdavkov na zabezpečenie služieb interného manažmentu, projektového
manažéra, a experta pre VO, kapitálové výdavky a spolufinancovanie kapitálových výdavkov je kryté
z dotácie a z prevodu z rezervného fondu, spolufinancovanie bežných výdavkov je navrhnuté
z podielových daní. Suma sa bude upravovať po dokončení verejného obstarávania. Je schválený
harmonogram prác, ktorý je schválený do 7/2019. Zmluva bola 25.2.2019 zverejnená v centrálnom
registri zmlúv.
Ďalej sú do rozpočtu zapracované investičné akcie, napr. kúrenie do skladov vo dvore OcÚ 5 000,- €,
rekonštrukcia strechy starého KD, rekonštrukcia soc. zariadení na prízemí SD Družba, vymaľovanie
kuchyne v SD Družba, projekt JPÚ „Dlhé zeme 2“ ktoré sú kryté z prevodu z rezervného fondu.
Starosta – informuje o potrebe komplexnej rekonštrukcie strechy starého KD, na ktorú bude potrebné
vybaviť stavebné povolenie - ide tu o havarijný stav
Mgr. Kyseľ – prikláňa sa k názoru, že ak sa má strecha rekonštruovať, je to potrebné urobiť
komplexne
Úprava rieši prípravu projektových dokumentácií (rekonštrukciu autobusového

nástupišťa,
výhľadňu Hálik, dráhu na kolieskové korčule, rekonštrukciu strechy starého KD) a úpravu
rozpočtu školy, nakoľko už sú zverejnené jednotlivé dotácie ako napr. dotácia na asistenta učiteľa, na
lyžiarsky výcvik, školu v prírode, ktoré sa presunom z hlavnej sumy rozdelili na konkrétne účely.

Zvýšila sa suma vlastných príjmov z jedálne o výšku 10 000,- € a tiež dotácia na MŠ v sume 3 370,- €.
Doplnená bola dotácia v sume 3 740,- €, ktoré zostali ku konca roka a môžu prejsť do budúceho roka
a musia byť použité do konca marca 2019.
Doplnená je suma na príjmovej aj výdavkovej časti v bežnom rozpočte o prostriedky za voľby,
dotáciu pre „OZ na podporu kultúry v podjavorí“ na nákup krojov, a o prostriedky na prevoz obrazov
na vernisáž, ktorá sa bude konať 1.3.-3.3.2019 v priestoroch Domu remesiel, kryté v príjmovej časti
rozpočtu v podielových daniach.

Mgr. Kyseľ –bližšie informoval prítomných ohľadne vernisáže „Kysáčsko Pliešovská insita“,
ktorá bude prezentovaná v priestoroch domu remesiel od 1.3. – 3.3.2019. Hlavnou
myšlienkou tohto podujatia je nadviazanie užšej spolupráce medzi našou obcou a obcou
Kysáč v Srbsku v niektorých oblastiach kultúry, pričom v tomto prípade ide o prezentáciu
výtvarných diel insitných umelcov. Podujatie prebieha pod záštitou Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí. Podujatia sa zúčastnia so svojimi výtvarnými dielami 3 insitné maliarky
zo Srbska a 2 naše občianky. Tiež sa predstaví vicemajster v carvingu ( vyrezávanie do
ovocia) a náš domáci drevorezbár. Z hostí prisľúbil účasť bývalý starosta z Kysáča, zástupca
kultúrneho centra v Kysáči ako aj zástupca z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Výstava bude sprístupnená asi 2 týždne, aby si ju mohli pozrieť aj žiaci našej školy ako aj
žiaci okolitých škôl v regióne.
Z Rievajová – informuje sa, či by investícia ohľadne vernisáže nemala prejsť najprv
prerokovaním v nejakej komisii
Mgr Kyseľ – pre obec sú to konečné náklady ( 600 €) spojené s prepravou vystavovaných
obrazov, pripomína, že ide o projekt, ktorý sa riešil ešte v čase keď nebolo známe zloženie
nových komisií, takže to vlastne ešte nebolo s kým riešiť, tiež zdôrazňuje možnosť
výmenných vystúpení našich a srbských folklórnych kolektívov, napr. srbský kolektív by
mohol prísť vystúpiť v rámci PFS a náš súbor by sa tiež mohol zúčastniť tamojších slávností
JUDr. Adamovic – informuje sa na bližšie vysvetlenie pojmu insitné umenie
Mgr. Kyseľ – vysvetľuje, že ide o tzv. naivné umenie ( umelci zväčša nemajú nijaké odborné
umelecké vzdelanie), tvoria svoje diela ako formu záľuby, pre radosť. Aj keď táto výstava
bude aj predajná ide skôr o symbolické ceny.
Starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu.
Uznesenie č. 38/2019
s ch v a ľ u j e
úpravu finančného a programového rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.1
a úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pliešovce podľa prílohy č. 1
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Bod 6) Diskusia
R. Strhárska – upozorňuje na stály problém voľného pohybu psov a tiež sa informuje, ako
často sa vyberajú koše na psie exkrementy
Starosta – voľný pohyb psa je potrebné nahlásiť na obecný úrad, prípadne toto nahlásiť p.
Terenovi, ktorý je odborne spôsobilou osobou na odchyt psov, ak je možné urobiť aj
fotografiu a zaslať na OcÚ – bude zverejnené v teletexte Infokanálu, čo sa týka košov na psie
exkrementy tieto sa vyberajú podľa potreby
Ing. Hanzel – opätovne upozorňuje na poruchu VO na Zvolenskej ceste pri RD č. 633, ktorá
ešte nebola odstránená
Rievaj – upozorňuje na problém parkovania cudzích kamiónov na námestí, konkrétne ide
o kamión - Ľ. Ratkovský, Pliešovce č. 280, je potrebné ho upozorniť
Starosta – p. Ratkovskému, Pliešovce, Kukučínova č. 280 bude zaslané upozornenie

Bod 7) Závery z rokovania OZ

U ZNESE NIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25.2.2019
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Pliešovce
---------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí:
Uznesenie č. 1/2019
s ch v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení: Radoslava Strhárska, Mgr.Milan Kyseľ, Peter Babinský
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 2/2019
s ch v a ľ u j e
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Uznesenie č. 3/2019
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 4/2019
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly uznesení
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 5/2019
berie na vedomie
harmonogram zasadnutí OR a OZ na r. 2019
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Uznesenie č. 6/2019
berie na vedomie
zloženie dozorných rád obecných s.r.o
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Uznesenie č. 7/2019
s ch v a ľ u j e
zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov, členov komisií a prizvaných na zasadnutia
OZ,OR a komisií
HLASOVANIE - Za:8(JUDr.Adamovic, Babinský,Ing. Hanzel, Knošková, Mgr. Kseňák, Mgr.
Kyseľ, Rievajová, Velkov) Proti:0
Zdržal sa:1 (Strhárska) Prítomných:9 Všetkých
poslancov: 9
Uznesenie č. 8/2019

berie na vedomie
informáciu ohľadne projektu CIZS Pliešovce
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Uznesenie č. 9/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne čerpacej stanice PHM Pliešovce
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 10/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne prestavby prízemia nákupného strediska JEDNOTA v Pliešovciach
a rozšírenia parkoviska pred nákupným strediskom
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 11/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne rekonštrukcie autobusového nástupišťa
HLASOVANIE - Za:9 Proti0:
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 12/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne projektu JPÚ „Dlhé zeme 2“ Pliešovce
HLASOVANIE - Za: 9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 13/2019
a, b e r i e n a v e d o m i e
informáciu ohľadne poskytnutí dotácii cirkvám v minulosti a prerokovaní žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi na rok 2019
b, p o ž a d u j e
doplnenie odborného posúdenia stavu strechy kostola v Pliešovciach a predloženie cenových
ponúk na opravu
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 14/2019
n e s ch v a ľ u j e
prevzatie ČOV, verejnej kanalizácie Zábava a pozemkov C -KN par.č. 13519, par.č. 13525,
par.č. 13526 vedených na LV č.3383 v k.ú. Pliešovce v miestnej časti Zábava
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 15/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne možnosti zabezpečenia prevádzky pálenice v objekte dome remesiel
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 16/2019
berie na vedomie
plán kultúrnych a spoločenských akcií na r.2019
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 17/2019
berie na vedomie

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

informáciu ohľadne obecnej zabíjačky
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa: 0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Uznesenie č. 18/2019
berie na vedomie
informáciu firmy Detronics s.r.o o investíciách
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Uznesenie č. 19/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne pracovného stretnutia na vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou Za
Mlyn
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 20/2019
s ch v a ľ u j e
zámer zámeny pozemkov v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, a to pozemkov pod cestou Za mlyn CKN parc.č. 5854/54 ttp
o výmere 473 m2 a CKN parc.č. 5854/56 ttp o výmere 175 m2 v k.ú. Pliešovce vo
vlastníctve ½ Ing. Jana Pavlíková, Pliešovce, Tajovského 363/6 a ½ Ing. Zuzana Krieková,
Očová, Slnečná 669/23 za pozemok CKN parc.č. 5854/65 ttp o výmere 648 m2 v k.ú.
Pliešovce vo vlastníctve obce Pliešovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa
jedná o pozemky potrebné pre majetkoprávne vysporiadanie cesty Za mlyn za pozemok
dlhodobo využívaný ako dvor pri ich rodinnom dome s.č. 459. Geometrický plán uhradia
žiadatelia a návrh na vklad obec.
HLASOVANIE: Za:9
Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných: 9 Všetkých poslancov: 9

Uznesenie č. 21/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne pracovného stretnutia za objekt Zaježovskej školy
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 22/2019
s ch v a ľ u j e
Rezerváciu pozemku na výstavbu rodinného domu na ulici Družstevná v k.ú. Pliešovce CKN
parc. č. 21/2 zast. pl. o výmere 600 m2 pre Bc. Romana Balkóciho a manž. Bc. Danielu
Balkóciovú, Tajovského 655/3, Pliešovce v zmysle uznesenia OZ z 28.4.2014:
Podmienky rezervácie obecných pozemkov určených územným plánom obce na zastavanie:
- stavebné povolenie bude vybavené do jedného roka od schválenia rezervácie
- kolaudácia stavby sa uskutoční do troch rokov od schválenia rezervácie
- v prípade zmeny vlastníka rozostavanej stavby, obec ako predávajúci bude pozemok
predávať novému vlastníkovi stavby za trhovú cenu
- v prípade predlžovania termínu rezervácie pozemku pod rozostavanou stavbou do
kolaudácie sa kúpna cena zvyšuje o 10 % za každý rok predĺženia od schválenia rezervácie
- cena pozemku - 10 €/m2.
HLASOVANIE - Za:9

Proti:0

Zdržal sa:0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Uznesenie č. 23/2019
s ch v a ľ u j e
Rezerváciu pozemku na výstavbu rodinného domu na ulici Družstevná v k.ú. Pliešovce CKN
parc. č. 21/1 ttp o výmere 739 m2 pre René Gugha a manž. Ľubomíru Gughovú, Družstevná
346/41, Pliešovce v zmysle uznesenia OZ z 28.4.2014:
Podmienky rezervácie obecných pozemkov určených územným plánom obce na zastavanie:
- stavebné povolenie bude vybavené do jedného roka od schválenia rezervácie
- kolaudácia stavby sa uskutoční do troch rokov od schválenia rezervácie
- v prípade zmeny vlastníka rozostavanej stavby, obec ako predávajúci bude pozemok
predávať novému vlastníkovi stavby za trhovú cenu
- v prípade predlžovania termínu rezervácie pozemku pod rozostavanou stavbou do
kolaudácie sa kúpna cena zvyšuje o 10 % za každý rok predĺženia od schválenia rezervácie
- cena pozemku - 10 €/m2.
HLASOVANIE - Za: 9 Proti:0
Zdržal sa: 0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 24/2019
berie na vedomie
kultúrne a spoločenské akcie za r.2018
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa: 0

Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Uznesenie č. 25/2019
s ch v a ľ u j e
dotáciu pre „OZ na podporu kultúry v podjavorí“ s názvom žiadosti: Rozšírenie krojového
fondu pre FZ Pyrťan na nákup 10 ks chlapčenského, 5 ks dievčenského spodného aj horného
odevu a obuvi vo výške 1 500,- €, za podmienky bezplatných vystúpení pre obec . V prípade
skončenia činnosti združenia do 5 rokov od poskytnutia dotácie, povinnosť vrátiť zakúpené
kroje a obuv z dotácie pre potreby obce.
HLASOVANIE - Za:4(Mgr. Kseňák, Strhárska, Mgr. Kyseľ, Velkov) Proti:0
Zdržal
sa:5 ( Rievajová, JUDr. Adamovic, Ing. Hanzel, Babinský, Knošková) Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9
Návrh nebol schválený.
Uznesenie č. 26/2019
Poveruje
- radu, hlavnú kontrolórku a obecný úrad pripraviť zámer nájmu Pieskovne (lomu) Pliešovce
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 27/2019
-poveruje
- radu, hlavnú kontrolórku a obecný úrad pripraviť návrh na ukončenie činnosti LOM a
SLUŽBY s.r.o. formou likvidácie a pripraviť návrh na ďalšie fungovanie činností
HLASOVANIE - Za:8 ( Babinský, Ing. Hanzel, Knošková, Mgr. Kseňák, Mgr. Kyseľ,
Rievajová, Strhárska, Velkov) Proti:0
Zdržal sa:1 ( JUDr. Adamovic) Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 28/2019
s ch v a ľ u j e
žiadosti o odpustenie a zníženie poplatku za KO a DSO na rok 2019 podľa prílohy č.2
HLASOVANIE - Za:8 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:8 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 29/2019
s ch v a ľ u j e

zámer predaja pozemku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, a to CKN parc. č. 9764/72 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
68 m2, oddelená geometrickým plánom č. 43894691-52/2018 vyhotoviteľa SGS
TECHNOLOGY s.r.o. M.M.Hodžu 9, Banská Bystrica, od CKN parc. č. 9764/23 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1707 m2 v k.ú. Zaježová, zapísanej na LV č. 382, za kúpnu cenu
2,- €/m2, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že uvedený pozemok je
súčasťou dvora pri budove súp. č. 187 vo vlastníctve žiadateľov 1/2 Jozef Pšida, Zaježová
187, Pliešovce a Eva Pšidová, Zaježová 187, Pliešovce. Náklady s prevodom znášajú
kupujúci.
HLASOVANIE:
9

Za:9

Proti:0

Zdržal sa:0

Prítomných:9

Všetkých poslancov:

Uznesenie č. 30/2019
s ch v a ľ u j e
predaj pozemku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a to diel č. 1 trvalý trávnatý porast o výmere 462 m2, oddelený
geometrickým plánom č. 36635456-122/2018 vyhotoviteľa Meračská kancelária s.r.o, Zvolen,
T.G. Masaryka 325/2 od EKN parc.č. 10623/1 trvalý trávnatý porast o výmere 1090285 m 2 v
k.ú. Zaježová, zapísanej na LV č. 382, za kúpnu cenu 1,60 €/m2, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pre žiadateľov sa jedná o pozemok, ktorý je
súčasťou oploteného dvora pri ich rodinnom dome s. č. 205, do vlastníctva Juraj Petrus a Mgr.
Lilien Petrus, Zaježová 205, Pliešovce. Náklady s prevodom znášajú kupujúci.
HLASOVANIE:
9

Za:9

Proti:0

Zdržal sa:0

Prítomných:9

Všetkých poslancov:

Uznesenie č. 31/2019
s ch v a ľ u j e
nájom časti pozemku CKN par.č. 5197/9 ostat. plocha v celkovej výmere 2559 m2 vedeného
na LV 131 v k.ú. Pliešovce vo vlastníctve obce v cene nájmu 0,34 €/m2/rok na obdobie 5
rokov od 1.3.2019 pre PLAST SK s.r.o., J.C.Hronského 15, 960 01 Zvolen, IČO: 44160909.
Predmetom nájmu je časť pozemku o výmere 500 m2 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,
že žiadateľ má o nájom záujem a bude sa o pozemok starať, čím sa pozemok stane
využiteľným aj pre ďalšie obdobie. Parcela je v dlhodobom nájme žiadateľa.
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 32/2019
s ch v a ľ u j e
nájom časti Administratívnej budovy (budova bývalej školy v Zaježovej) súp.č. 5 vedenej na
LV 382 v k.ú. Zaježová vo vlastníctve obce postavenej na pozemku CKN par.č. 9764/39
zastav. plocha o výmere 395 m2. Predmetom nájmu je miestnosť č. 2 o výmere 38 m2,
miestnosť č. 3 o výmere 40 m2 a spoločných priestorov chodby a sociálneho zariadenia
v sume nájmu 50,- €/rok + spotreba energie (el. energia) pre Centrum environmentálnej
a etickej výchovy ŽIVICA, Búdková 3552/22, 811 04 Bratislava, IČO: 35998407 na obdobie
4 rokov od 1.3.2019 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že využitie predmetu nájmu
bude na verejnoprospešné účely: súkromná základná škola a pod.. Náklady na údržbu
a vykurovanie priestorov, znáša nájomca v plnej miere. Nájomca za zaväzuje uvoľniť
prenajatú miestnosť kedykoľvek pre potreby obce, ale aj pre kultúrne akcie, krúžky
a bohoslužby.

Súčasťou nájmu je aj vodná stavba “Základná škola Pliešovce – Zaježová, objekt:
Kanalizačná prípojka a ČOV“ pre budovu súp.č. 5 a ČOV typ AT12. Nájomca je povinný
dodržiavať povinnosti prevádzkovania vodnej stavby a udržiavať ju v dobrom stave. Všetky
náklady s údržbou, prevádzkou, opravami a odberom vzoriek hradí nájomca.
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 33/2019
s ch v a ľ u j e
zámer nájmu stavieb – budova, súp. číslo 305 druh stavby Garáž na pozemku C KN parcela
č. 9764/30 zastavané plochy a nádvoria, budova, súp. číslo 304 druh stavby Budova sklady na
pozemku C KN parcela č. 9764/31 zastavané plochy a nádvoria zapísaných na LV č. 382
v k.ú. Zaježová a pozemkov C KN parcela č. 9764/28, 9764/29, 9764/30 a 9764/31 zastavané
plochy na obdobie 4 rokov od 1.4.2019 v sume 3 900,- €/ročne za celý predmet nájmu.
Predmet nájmu sa bude využívať ako kancelárie, na uskladnenie, úpravu a spracovanie
vyťaženého kameňa. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je skutočnosť,
že tieto nehnuteľnosti boli nevyužité, urobili sa tam značné opravy a žiadateľ má záujem
v nájme pokračovať.
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 34/2019
berie na vedomie
zápis hlavnej inventarizačnej komisie k výsledkom inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.
HLASOVANIE - Za:8 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:8 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 35/2019
s ch v a ľ u j e
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018
a návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku na základe zápisu hlavnej inventarizačnej
komisie.
HLASOVANIE - Za: 8 Proti:0
Zdržal sa: 0 Prítomných: 8 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 36/2019
berie na vedomie
informáciu konateľa Obecných lesov Pliešovce s.r.o ohľadne havarijného stavu splaškovej
kanalizácie v obecnej budove na Zvolenskej ceste súpisné číslo 52
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 37/2019
berie na vedomie
informáciu ohľadne rekonštrukcie budovy MŠ Pliešovce
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 38/2019
s ch v a ľ u j e
úpravu finančného a programového rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.1
a úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pliešovce podľa prílohy č. 1
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 39/2019
berie na vedomie

informáciu Mgr. Dany Krištofíkovej ohľadne organizačnej a technickej prípravy volieb
prezidenta SR 2019
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 40/2019
berie na vedomie
informáciu predsedu komisie mládeže a športu Radoslavy Strhárskej ohľadne zimných
podujatí
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 41/2019
poveruje
starostu obce Ing. Štefana Sýkoru zastupovaním obce Pliešovce vo Verejno – súkromnom
partnerstve Hontiansko – Dobronivskom.
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 42/2019
berie na vedomie
smernicu o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 43/2019
s ch v a ľ u j e
súhlasné stanovisko k zaradeniu Centra voľného času, ako súčasti Základnej školy
s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce, do siete škôl a školských zariadení SR k
01.09.2020 a podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy a kultúry SR o zaradenie do
siete škôl a školských zariadení SR.
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 44/2019
berie na vedomie
informáciu riaditeľa školy o:
- pláne čerpania dovoleniek v materskej škole v roku 2019
- plánovanom zápise do základnej školy a do materskej školy
- personálnych zmenách v budúcom školskom roku
- dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 45/2019
volí
za členov komisie služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja : RNDr.Peter Petkov
Karailiev, Radoslav Plánička, Ing.Dušan Vajda
HLASOVANIE - Za:9 Proti:0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Uznesenie č. 46/2019
berie na vedomie
Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly Obecných lesov Pliešovce s.r.o za rok 2017
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 47/2019

s ch v a ľ u j e
dotáciu pre „OZ na podporu kultúry v podjavorí“ s názvom žiadosti: Rozšírenie krojového
fondu pre FZ Pyrťan na nákup 10 ks chlapčenského, 5 ks dievčenského spodného aj horného
odevu vo výške 1 000,- €. V prípade skončenia činnosti združenia do 5 rokov od poskytnutia
dotácie, povinnosť vrátiť zakúpené kroje z dotácie pre potreby obce.
HLASOVANIE - Za:5(Rievajová, JUDr. Adamovic, Knošková, Babinský, Velkov) Proti:0
Zdržal sa:4( Ing. Hanzel, Mgr. Kseňák, Strhárska, Mgr. Kyseľ) Prítomných:9 Všetkých
poslancov: 9
Uznesenie č. 48/2019
berie na vedomie
návrh zástupcu starostu JUDr.Jána Adamovica o povinnosti predsedov komisií informovať
o čase a dátume konania komisií všetkých poslancov
HLASOVANIE - Za:8(Babinský, Ing. Hanzel, Knošková, Mgr. Kseňák, Mgr. Kyseľ,
Rievajová, Strhárska, Velkov) Proti: 0
Zdržal sa:1 (JUDr. Adamovic) Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 49/2019
s ch v a ľ u j e
návrh zástupcu starostu JUDr. Jána Adamovica o povinnosti predsedov komisií informovať
o čase a dátume konania komisií všetkých poslancov
HLASOVANIE - Za:2 (JUDr. Adamovic, Mgr. Kyseľ) Proti: 4(Babinský, Rievajová, Velkov,
Ing. Hanzel) Zdržal sa:3( Strhárska, Knošková, Mgr. Kseňák) Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9
Návrh nebol schválený.
Uznesenie č. 50/2019
s ch v a ľ u j e
prenos zo zasadnutia OZ online
HLASOVANIE - Za:8 (Babinský, Ing. Hanzel, Knošková, Mgr. Kseňák, Mgr. Kyseľ,
Rievajová, Strhárska, Velkov) Proti: 0
Zdržal sa:1(JUDr. Adamovic)
Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9

Uznesenie č. 51/2019
Poveruje
Komisiu ochrany prírody a ŽP, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a
poľovníctva a komisiu výstavby a územného plánovania uskutočniť obhliadku prístupovej cesty
k RD,č. 568, č.566, 567 a pripraviť návrhy riešenia
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa: 0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 52/2019
s ch v a ľ u j e
odstránenie vagónu „Piváreň Vagón“ a pozemok dať do pôvodného stavu do 30.6.2019
HLASOVANIE - Za:8(Babinský, Ing. Hanzel, Knošková, Mgr. Kseňák, Mgr. Kyseľ,
Rievajová, JUDr.Adamovic, Velkov) Proti:0
Zdržal sa:1 (Strhárska) Prítomných:9
Všetkých poslancov: 9

Uznesenie č. 53/2019
berie na vedomie
informácie zástupcu starostu JUDr. Jána Adamovica
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9
Uznesenie č. 54/2019
Poveruje
Komisiu ochrany prírody a ŽP, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a
poľovníctva na obhliadku výpustného objektu kanalizácie oproti RD č. 611 na ulici Družstevnej
HLASOVANIE - Za:9 Proti: 0
Zdržal sa:0 Prítomných:9 Všetkých poslancov: 9

Bod 8) Ukončenie
Na záver starosta obce prítomným poďakoval za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Ing. Zuzana Kuštárová

Schválil starosta obce: Ing. Štefan Sýkora

Overovatelia zápisnice:

Ivan Velkov

..........................................

Zuzana Rievajová .........................................

