OBEC PLIEŠOVCE

Pre zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
v Pliešovciach dňa 29. 10. 2018
K bodu rokovania číslo:

SPRÁVA

Názov materiálu

Kontrola plnenia uznesení od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Vypracovala a predkladá:
Ing. Lenka Babinská
Hlavná kontrolórka obce Pliešovce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Pliešovciach
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení

V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, podľa ktorého hlavný kontrolór obce predkladá správu o výsledkoch
kontroly priamo obecnému obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladám
túto správu o výsledku kontroly za obdobie 1. 1. 2017 – .31. 12. 2018
Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Pliešovce
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Sýkora
Predložené doklady:


Uznesenia obecného zastupiteľstva za uvedené obdobie



Rokovací poriadok



Registratúrny poriadok a plán

Samotný výkon kontroly:
Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa okrem iného podľa § 18d ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov rozumie kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva. 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.

Kontrolné zistenia:
V zmysle rokovacieho poriadku schváleného OZ 23. 1. 201 bod VI. 3. Uznesenia OZ sa
formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi ich
splnenia. V uzneseniach OZ za roky 2017 a 2018 menovitý nositelia a ter míny nie sú uvedené,
čo je v rozpore s prijatím rokovacím poriadkom.
Ale som toho názoru, že rokovací poriadok by sa mal aktuálizovať 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 existrujú zákonné lehoty napr. zverejnie zmlúv, VZN
a pod. Ďalším rozporom je uvádzanie menovitého určenia nositeľov úloh – obecné
zastupiteľstvo môže poveriť plnením úloh Obecný úrad, ale konkrétným zamestnancom ich
prideľuje starosta obce ako štatutár zamestnávateľa.
Jednotlivé uznesenia sú číslované, ale toto číslovanie nie je vzostupné a numericky
označené, ale opakujúce sa a vyvolávajúce dojem neprehľadnosti. Zároveň chýba zoznaml
prijatých uznesení. Každé uznesenie zastupiteľstva je písomnosťou, ktorú vyhotovuje úrad
a ako písomnosť spadá pod účinnosť zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, kde
v § 16 ods. 2 písm. a) pôvodca registratúry (obec je pôvodcom registratúry, ktorý je orgánom
verejnej moci) je povinný evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti a došlé záznamy.
V registratúrnom pláne by sa mala nájsť odpoveď na to akým spôsobom číslovať uznesenia
zastupiteľstva a zároveň by som odporúčala aj spôsob číslovania zahrnúť do rokovacieho
poriadku. Je pravdou, že neexistuje jednotný predpis pre všetkých, ale žiaden úrad nemôže
chaoticky produkovať písomnosti bez ich riadnej evidencie.

 Uznesenie B.1 z rokovania č. 15/2017 zo dňa 23. 2. 2017 k bodu programu:
Podanie projektového zámeru v rámci výzvy na budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykový učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho charakteru a v základých školách.
Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: V PLNENÍ
- Nebola schválená. Bližšie pri žiadosti. Následne 22.10.2018 bola zaslaná informácia o začatí
konania o zmene rozhodnutia o nechválení ŽoNFP, kde obec mala zaslať vyjadrenie súhlasu so
zmenou rozhodnutia, čo obec potvrdila súhlasom v určenej lehote.
- Dňa 12.2.2019 bola podpísaná a odoslaná zmluva o poskytnutí NFP. Suma oprávnených výdavkov
je 172 696,07 €, výška spolufinancovania obce je 8 634,80 €.

 Uznesenie B.7 rokovania č. 15/2017 zo dňa 23. 2. 2017 k bodu programu:
Usporiadanie pozemkového vlastníctva v lokalite č.1 „Dlhé zeme 2“ formou jednoduchých
pozemkových úprav.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ
prebieha

 Uznesenie B.12 rokovania č. 15/2017 zo dňa 23. 2. 2017 k bodu programu:
Proces obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu obce Pliešovce, ktorý
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ
neukončené, prebieha

 Uznesenie C.5 rokovania č. 16/2017 zo dňa 24. 4 . 2017 k bodu programu:
Posledné predĺženie lehoty na vybavenie stavebného povolenia do 1.10.2017 pre Bronislavu
Tagrapovú, Zaježová 153, Pliešovce v OZ 9/2016 z 29.2.2016.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ

ZBZ 1/2016 z 20.4.2016
 Uznesenie C. 5 rokovania č. 18/2017 zo dňa 26. 6 . 2017 k bodu programu:
Nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pliešovce a to časti pozemku CKN par.č. 6833/1 ostatné
plochy o celkovej výmere 33787 m2 v k.ú. Pliešovce zapísaný na LV č. 131. Predmetom nájmu je časť
parcely o výmere 1500 m2 pre JUDr. Jaroslava Chleba, Tehelná 21, Bratislava v cene nájmu 0,17
€/m2/rok z dôvodu, že uvedený pozemok nemá v nájme PD Pliešovce ani iný nájomca a nie je obcou
využívaný, na obdobie 5 rokov, v zmysle § 9a ods. 9 písm c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: V PLNENÍ
Bolo mu zasielané uznesenie, že si môže prísť podpísať zmluvu, viac sa neozval.

 Uznesenie C.7 rokovania č. 18/2017 zo dňa 26. 6 . 2017 k bodu programu:
Rezerváciu stavebného pozemku v k.ú. Zaježová parc. č. 10623/72 o výmere 510 m2 a podielu vo
výške ¼ na prístupovej ceste parc.č. 10623/69 o výmere 1362 m2 pre Mgr. Ondreja Gažoviča PhD,
bytom Ul. 29. augusta 32/A, 811 09 Bratislava 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
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ
ZBZ 1/2017 z 19.10.2017

 Uznesenie C. 11 rokovania č. 18/2017 zo dňa 26. 6 . 2017 k bodu programu:
Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Skvalitnenie predprimárneho vzdelávacieho
procesu v obci Pliešovce“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. 9 000 € ;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: V PLNENÍ
prebieha realizácia, zatiaľ neprebehlo finančné plnenie
–
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K845-221-10 zverejnená v CRZ dňa 22.6.2018
–
Prebieha realizácia momentálne prestavba podkrovia, je zaizolovaná strecha a budujú sa priečky
medzi miestnosťami na pochodí. Dňa 11.2.2019 prebehlo stretnutie aj za prítomnosti zástupcov
RÚVZ Zvolen MUDr. Launerovej a Klimovej a dohodli sa hlavné body chodu a ďalšieho fungovania
v budove MŠ.
 Uznesenie C. 12 rokovania č. 18/2017 zo dňa 26. 6 . 2017 k bodu programu:
Zámer predaja časti z pozemku vo vlastníctve obce Pliešovce v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to novovytvoreného pozemku o výmere
36 m2 od pozemku CKN parc.č. 6833/1 ostatné plochy o výmere 33787 m2, v k.ú. Pliešovce,
zapísaného na LV č. 131, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle znaleckého posudku ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o časť pozemku na ktorom sa bude nachádzať
elektroenergetické zariadenie. Náklady spojené s prevodom bude znášať kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ
–

 Uznesenie C. 13 rokovania č. 18/2017 zo dňa 26. 6 . 2017 k bodu programu:
Zámer výstavby čerpacej stanice pohonných hmôt v zmysle územného plánu obce v časti obecných
pozemkov pri Rázputí podľa predloženého nákresu. Žiadateľ vyhotoví geometrický plán na vlastné
náklady. Pri zameraní GP musí byť prítomný zástupca obce a PD Pliešovce.
Podmienky rezervácie obecných pozemkov určených územným plánom obce na zastavanie v zmysle
uznesenia OZ z 28.4.2014
- 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
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ
ZBZ 1/2018 z 4.6.2018

 Uznesenie B. 10 z rokovania č. 19/2017 zo dňa 4. 9. 2017 k bodu programu:
Spolufinancovanie projektu „Prístavba hasičskej zbrojnice v obci Pliešovce“ najmenej vo výške 5 % z
celkových výdavkov v rámci výzvy číslo VII. PHZZ 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na podporu zvýšenia
ochrany pred požiarmi.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3465212&l=sk Zverejenená v CRZ dňa 22.5.2018.
Prístavba bola v decembri skolaudovaná a zaradená do majetku obce v obstarávacej
sume 45 790,- €.
 Uznesenie A.1 z rokovania č. 20/2017 zo dňa 28. 9. 2017 k bodu programu:
Odkúpenie pozemkov v celosti a spoluvlastníckych podielov prináležiacich pozemkom v lokalite
„Dlhé Zeme“, v katastrálnom území Pliešovce, v cene po 1,45 €/m2. Náklady s prevodom bude hradiť
obec.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ
KZ 10/2017 z 15.11.2017, V 5.1.2018 + aktuálne

 Uznesenie B.2 z rokovania č. 21/2017 zo dňa 30. 10. 2017 k bodu programu:
Rezerváciu pozemku určeného na výstavbu rodinného domu v k.ú. Zaježová CKN parc. č. 9764/71 o
výmere 1000 m2 pre Luciu Ladivu Bužekovú, Čsl. Armády 25/26, Štrba 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
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ
ZBZ 2/2017 z 16.11.2017

 Uznesenie B.15 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Dotáciu na činnosť pre TJ Tatran VLM Pliešovce na rok 2018 vo výške 15 000,- €
Zodpovedný za plnenie: Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
-Zmluva č. 1/2018, podpísaná 15.02.2018
-Dotácia poskytnutá vo výške 15 000,00 €

-Zmluva zverejnená dňa 15.02.2018
-Dotácia vyučtovaná dňa 31.12.2018

 Uznesenie B.17 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Dotáciu na činnosť pre FSk Rozmarín na rok 2018 vo výške 2 300,- €
Zodpovedný za plnenie: Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úradu
S Stav plnenia: SPLNENÉ
-Zmluva č. 2/2018, podpísaná 19.02.2018
-Dotácia poskytnutá vo výške 2 300,00€
-Zmluva zverejnená dňa 06.03.2018
-Dotácia vyučtovaná dňa 31.12.2018
 Uznesenie B.19 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Nájomné pre LOM a SLUŽBY s.r.o., Pliešovce na rok 2018 vo výške 1 000,- € podľa
schválenej Nájomnej zmluvy zo dňa 30.03.2007.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: V PLNENÍ
Nájomné nebolo zaplatené, predpísané v účtovníctve dňa I33 zo dňa 20.2.2018. Zasielajú sa
upomienky a odsúhlasenie pohľadávok.

UNESENIA 2018
 Uznesenie C.1. z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:
Prípravu a podanie projektu Pliešovce -Zberný dvor v rámci výzvy MŽP SR Operačný program
Kvalita životného prostredia, zameranie – Triedený zber komunálnych odpadov,mechanickobiologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v ostatných regiónoch skódom výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: V PLNENÍ
Stále prebieha administratívna kontrola projektu. Dodnes nevyhodnotená. Žiadosť bola zasielaná v
apríli 2018.



Uznesenie C.2. z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:
Úpravu finančného a programového rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1
a úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pliešovce podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Úprava bola zapracovaná do rozpočtu obce.
 Uznesenie C.3. z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:
Odpustenie a zníženie poplatku za KO aDSO na rok 2018 podľa prílohy č.2
Zodpovedný za plnenie: Ing. Kuštárová Zuzana – oddelenie daní a poplatkov
Stav plnenia: SPLNENÉ

Poplatky boli odpustené – výmery neboli generované

 Uznesenie C.4a z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:
Zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Pliešovce podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časť z parcely CKN č. 11890/1 lesný
pozemok o výmere 904340 m2 v k. ú. Zaježová zapísanej na LV č. 382 diel 6 o výmere 43 m2 pre
parcelu CKN č. 11890/13 zast.pl. a diel 7 o výmere 6939 m2 pre novovzniknutú parcelu CKN č.
11890/17 lesný pozemok, v zmysle geometrického plánu č. 44049366 - 95/2017 vyhotoviteľa Ing.
Andreja Peťka, Dobrá Niva 235/28, pre kupujúceho Mgr. Milana Kyseľa, Pliešovce, Zaježová 53 za
kúpnu cenu 7007,84 € ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o
nehnuteľnosti dlhodobo užívané a sú ako priľahlé k nehnuteľnostiam kupujúceho. Náklady
spojené s prevodom (Geometrický plán, Návrh na vklad) znáša kupujúci v polovici
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 5.4.2018
25/2018 z 23.4.2018


Uznesenie C.4b z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:

Odkúpenie časti z parcely CKN č. 11 890/13 zastavaná plocha o výmere 572 m2 v k.ú. Zaježová
zapísanej na LV č. 515 vo vlastníctve Mgr. Milana Kyseľa, Pliešovce, Zaježová 53, a to diel 3 o výmere
8 m2 pre parcelu CKN č. 11890/1 lesný pozemok, v zmysle geometrického plánu č. 44049366 95/2017 vyhotoviteľa Ing. Andreja Peťka, Dobrá Niva 235/28 za kúpnu cenu 13,76 €. Náklady
spojené s prevodom (Geometrický plán, Návrh na vklad) znáša kupujúci v polovici.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 5.4.2018
25/2018 z 23.4.2018


Uznesenie C.5 z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:

Odkúpenie spoluvlastníckych podielov v rozsahu 11/144, 11/144 a 11/48 (spolu 55/144) na
pozemkoch EKN p.č. 4065/1 orná pôda o výmere 1731 m2 a 4066/1 orná pôda o výmere 1289 m2 v
k.ú. Pliešovce vedených na LV č. 3564 od Viery Holečkovej, Praha, Patočkova 4/6 v lokalite „Dlhé
Zeme 2“, v cene po 1,45 €/m2 . Náklady s prevodom bude hradiť obec
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ

KZ 5/2018 z 16.3.2018, Zp. 16.5.2018, V 7.5.2018


Uznesenie C.6 z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:

Zámer predaja pozemku v zmysle §9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, a to novovytvoreného pozemku CKN parc.č. 3979/49 zast.pl.
o výmere 104 m2 , oddeleného geometrickým plánom č. 44049366- 2/2018 vyhotoviteľa Ing.
Andreja Peťka, Dobrá Niva 235/28 od EKN parc.č. 3979/1 zast.pl. o výmere 1942 m2 v k.ú. Pliešovce,
zapísaného na LV č. 131, za kúpnu cenu 3,10 €/m2v zmysle znaleckého posudku č. 21/2017
znalca Ing. Miroslava Halaja, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že
pozemok je pre obec neupotrebiteľný a pre žiadateľov sa jedná o pozemok, ktorý je súčasťou

oploteného dvora pri ich rodinnom dome. Náklady s prevodom znášajú kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia:
zver. 5.4.2018
= 25/2018 z 23.4.2018


Uznesenie C.7 z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:

Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
a návrh na vyradenie zmarenej investície – rekonštrukcia miestnych komunikácií v
sume 3253,-€ a neupotrebiteľného majetku DKP a OTE na základe zápisu hlavnej inventarizačnej
komisie podľa prílohy č. 2
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Majetok bol vyradený z účtovníctva obce dňa 28.2.2018.


Uznesenie C.8 z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:

Žiadosť Stolnotenisového oddielu TJ Tatran VLM o poskytnutie sály SD Družba.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
priestory boli poskytnuté



Uznesenie C.9 z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:

Vypracovanie štúdie na vybudovanie nového zdravotníckeho zariadenia v rámci projektu
Centrá integrovanej zdravotníckej starostlivosti.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Štúdia bola vypracovaná na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov ako jedna z
podmienok výzvy. Zmluva podpísaná dňa 11.5.2018 s fi. MODUL 75 pro, s.r.o., Bratislava - zverejnená


Uznesenie C.10 z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:

Zámer predaja časti z pozemku CKN parc.č. 13497/1 zastavané plochy ovýmere 4261 m2
v k.ú. Pliešovce, zapísaného na LV č. 131 vo vlastníctve obce Pliešovce podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pri budove súp. č. 1487v lokalite
„Zábava“, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, za kúpnu cenu vo výške 2,03 €/m2 v zmysle znaleckého
posudku č. 18/2015 znalca Ing. Miroslava Halaja, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
dotknutá časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná a pre žiadateľa sa jedná osúčasť k jeho
nehnuteľnosti, za podmienok:
-pri zameraní GP bude prítomný zástupca obce
-náklady na vyhotovenie GP a náklady spojené s prevodom znáša kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 5.4.2018
25/2018 z 23.4.2018



Uznesenie C.11 z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:

Cenník za prenájom spoločenskej miestnosti vDome remesiel aj so zariadením:
-15 € do 5 hodín nájmu
-20 € od 5 hodín do 24 hodín nájmu
-organizácie so sídlom v obci založené nie na podnikanie a organizácie zriadené obcou sú
oslobodené od nájmu
Zodpovedný za plnenie: Cútová Dana
Stav plnenia:


Uznesenie C.12 z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:

Zníženie úhrad za opatrovateľskú službu o 50 % do 30.4.2018
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
ukončené


Uznesenie C.13 z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:

Odkúpenie časti pozemku o výmere 147 m2 pre novovytvorený pozemok p.č. 1023/4,
v zmysle geometrického plánu č. 44049366 - 126/2017 vyhotoviteľa Ing. Andreja Peťka, Dobrá Niva
235/28, od pozemku EKN parc.č. 1028 orná pôda o výmere 3741 m2, vedeného na LV č. 3557 od
Anny Krutilovej, Pliešovce, Vlkanovská 190/47 podiely spolu 2/4 a Ing. Štefana Paloviča, Nitra Chrenová, Ždiarska 703/1 podiel 1/2, v cene po 2,-€/m2.
Náklady s prevodom bude hradiť žiadateľ-obec.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
KZ 4/2018 z 2.3.2018, Zp. 16.3.2018, V 16.4.2018


Uznesenie C.14 z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:

Rezerváciu pozemku CKN p.č. 4026/304 zast. pl. o výmere 24 m2 vedeného na LV č. 131 na výstavbu
garáže za b.d. Obrancov mieru, pre Mariana Žigu amanž. Martu Žigovú,
Pliešovce, Kollárova 753/13, za podmienok:
-kolaudácia stavby sa uskutoční do 28.2.2019
-v prípade nedodržania termínu kolaudácie pozemok vrátiť obci vpôvodnom stave
-cena pozemku –10 €/m2
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ
platí do 26.2.2018
 Uznesenie C.15 z rokovania č. 23/2018 zo dňa 26. 2. 2018 k bodu programu:
Zámennú zmluvu na zámenu pozemkov v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to: pozemku EKN parc.č. 705 ttp o výmere 2379
m2 vk.ú. Pliešovce, zapísaného na LV č. 131 vhodnote 695,28 € za pozemok EKN parc.č. 1031 orná
pôda o výmere 2897 m2 v k.ú. Pliešovce, zapísaného na LV č. 2414 vhodnote 695,28 € vo
vlastníctve Štefana Rievaja (25.10.1951), Pliešovce, Červenákova 379/4, ak o prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o pozemok potrebný pre obec na výstavbu rozhľadne v
zmysle územného plánu obce. Náklady s prevodom bude znášať obec.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ

ZZ 2/2018 z 24.1.2018, V 27.3.2018
 Uznesenie B.1 z rokovania č. 24/2018 zo dňa 17. 4. 2018 k bodu programu:
Zámer prenájmu obecných poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru č. 21 Hrádok Pliešovce
v k. ú. Pliešovce a Zaježová o celkovej výmere 1 100,1777 ha pre PZ Hrádok na obdobie 15 rokov a vo
výške nájmu min. 0,25 € za jeden hektár pozemku za rok bez rozdielu kultúr, z dôvodu zmeny klasifikácie
poľovnej oblasti poľovného revíru č. 21 Hrádok zo srnčej na jeleniu poľovnú oblasť.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Zmluva o postúpení užívania spoločného Poľovného revíru č. 21 Hrádok Pliešovce podpísaná dňa
2.5.2018
Uznesenie B.1 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Záverečný účet obce Pliešovce za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Finančný zostatok z hospodárenia roka 2017 bol prevedený do RF obce. Záverečný účet je zverejnený na
stránke obce Pliešovce.
Uznesenie B.2 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 107 660,69 EUR.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Finančný zostatok z hospodárenia roka 2017 bol prevedený do RF obce.
Uznesenie B.3 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Úpravu finančného a programového rozpočtu obce Pliešovce a ZŠ s MŠ Pliešovce opatrením č. 2/2018
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Úprava bola zapracovaná do rozpočtu obce
Uznesenie B.4 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Zámer odpredaja časti pozemku v zmysle §9a ods. 8e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Jedná sa o časť o výmere cca 180 m2 z pozemku CKN p.č. 9764/23 zast. plocha o
výmere 1707 m2 v katastrálnom území Zaježová, zapísaného na LV č. 382, pri rodinnom dome súp. č. 187,
v cene podľa znaleckého posudku, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že na
uvedenom pozemku oplotenie a pozemok užíva žiadateľ. Pri zameraní GP bude prítomný zástupca obce.
Náklady na vyhotovenie GP, znaleckého posudku a náklady spojené s prevodom znáša kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ
Uznesenie B.5 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pliešovce podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to novovytvoreného pozemku CKN parc.č. 13497/31 zast.pl.
o výmere 152 m2, oddeleného geometrickým plánom 44049366-27/2018 vyhotoviteľa Ing. Andreja Peťka,
Dobrá Niva 235/28, od pozemku CKN parc.č. 13497/1 zast.pl. o výmere 4261 m2 v k.ú. Pliešovce,
zapísaného na LV č. 131, do vlastníctva: Milan Chudík, Pliešovce, Lesnícka 13, za kúpnu cenu vo výške
308,56 € v zmysle znaleckého posudku č. 18/2015 znalca Ing. Miroslava Halaja, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že dotknutá časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná a pre
žiadateľa sa jedná o súčasť k jeho nehnuteľnosti. Náklady na vyhotovenie GP a náklady spojené s
prevodom znáša kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda

Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 6.4.2018 KZ 8/2018 z 23.5.2018, Zp. 4.6.2018, V 19.7.2018
Uznesenie B.6 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Odpredaj pozemkov v zmysle §9a ods. 8b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Jedná sa o pozemky zastavané stavbou – radové garáže vo vlastníctve žiadateľov:
CKN p.č. 4026/301 zast.pl. o výmere 24 m2 - Marián Ďurčo, Kollárova 751/17, Pliešovce a Mgr. Vladimíra
Ďurčová, Kollárova 751/17, Pliešovce, CKN p.č. 4026/302 zast.pl. o výmere 24 m2 - Anton Michalský,
Školská 28/24, Pliešovce a Michaela Michalská, Školská 28/24, Pliešovce, CKN p.č. 4026/303 zast.pl. o
výmere 24 m2 - Ľuboš Holečka, Pliešovce, v cene 10,- €/m2. Náklady spojené s prevodom znášajú
kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
KZ 9/2018 z 15.6.2018, Zp. 6.8., 7.8., 31.8.2018, V na katastri
Uznesenie B.7 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Žiadosť Zväzu športovej kynológie –Kynologický klub Pliešovce o poskytnutie dotácie vo výške 100 €.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úrad
Stav plnenia: SPLNENÉ

Zmluva č. 4/2018, podpísaná 25.04.2018


-Dotácia poskytnutá vo výške 100,00 €



-Zmluva zverejnená dňa 03.05.2018



- Dotácia vyúčtovaná 31.05.2018

Uznesenie B.8 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Predloženie žiadosti za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia telocvične Pliešovce“ realizovaného v
rámci výzvy na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia
výzvy, t.j. 8 915,- € (10 %).
-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Žiadosť bola zaslaná, ale nebola schválená.
• Uznesenie B.9a z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Pliešovce podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časť z parcely CKN č. 11 890/1 lesný pozemok o výmere
904340 m2 v k. ú. Zaježová zapísanej na LV č. 382 diel 6 o výmere 43 m2 pre parcelu CKN č. 11890/13
zast.pl. a diel 7 o výmere 6939 m2 pre novovzniknutú parcelu CKN č. 11890/17 lesný pozemok, v zmysle
geometrického plánu č. 44049366-95/2017 vyhotoviteľa Ing. Andreja Peťka, Dobrá Niva 235/28, pre
kupujúcich Mgr. Milan Kyseľ, Pliešovce, Zaježová 53 za kúpnu cenu 7007,84 € ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o nehnuteľnosti dlhodobo užívané a sú ako priľahlé k
nehnuteľnostiam kupujúceho. Náklady spojené s prevodom (Geometrický plán, Návrh na vklad) znáša
kupujúci v polovici.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 5.4.2018

KZ 6/2018 z 17.9.2018, Zp. 25.9.2018, V 6.11.2018

• Uznesenie B.9b z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Odkúpenie časti z parcely CKN č. 11 890/13 zastavaná plocha o výmere 572 m2 v k.ú. Zaježová zapísanej
na LV č. 515 vo vlastníctve Mgr. Milana Kyseľa, Pliešovce, Zaježová 53, a to diel 3 o výmere 8 m2 pre
parcelu CKN č. 11890/1 lesný pozemok, v zmysle geometrického plánu č. 44049366-95/2017 vyhotoviteľa
Ing. Andreja Peťka, Dobrá Niva 235/28 za kúpnu cenu 13,76 €.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 5.4.2018 KZ 6/2018 z 17.9.2018, Zp. 25.9.2018, V 6.11.2018
• Uznesenie B.10 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pliešovce podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to: novovytvoreného pozemku CKN parc.č. 3979/49 zast.pl. o
výmere 104 m2, oddeleného geometrickým plánom 44049366-2/2018 vyhotoviteľa Ing. Andreja Peťka,
Dobrá Niva 235/28, od pozemku EKN parc.č. 3979/1 zast.pl. o výmere 1942 m2 v k.ú. Pliešovce,
zapísaného na LV č. 131, do vlastníctva: Ondrej Zaťka a Anna Zaťková, Pliešovce, Červenákova 382/12, za
kúpnu cenu vo výške 322,40 € v zmysle znaleckého posudku č. 21/2017 znalca Ing. Miroslava Halaja, z
dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok je pre obec neupotrebiteľný a pre
žiadateľov sa jedná o pozemok, ktorý je súčasťou oploteného dvora pri ich rodinnom dome. Náklady s
prevodom znášajú kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 5.4.2018 KZ 7/2018 z 16.5.2018, Zp. 23.5.2018, V 2.7.2018
• Uznesenie B.11 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Nájom časti pozemku o výmere 24 m2 z pozemku CKN par. č. 156/4 zastavaná plocha v k.ú. Pliešovce
zapísaný na LV č. 131 vo vlastníctve obce Pliešovce o celkovej výmere 175 m2 pre Renátu Ščibranovú,
Školská 779/18, Pliešovce v cene nájmu 40,- €/ročne na dobu určitú 5 rokov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že pozemok je ako dvor bytového
domu, kde sú umiestnené radové garáže bytového domu na ul. Štúrovej č. 602/7, Pliešovce, kde ma
žiadateľka odkúpený byt za účelom umiestnenia prenosnej garáže.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2013 – Poz bol podpísaný dňa 26.4.2018 s Renátou Ščibranovou,
Pliešovce
• Uznesenie B.12 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Predloženie ŽoNFP s názvom „Pliešovce, zberný dvor“ na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor posudzovania projektov, Karloveská
2, 841 04 Bratislava vo výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-33 v celkovej maximálnej výške spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa 14 550,- EUR. V rámci projektu sa nepredpokladá vznik neoprávnených
výdavkov, o ktoré by bola znížená výška celkových oprávnených nákladov.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: V PLNENÍ
Žiadosť bola zaslaná 27.4.2018 prostredníctvom programu ITMS2014+, doplnená dňa 5.9.2018 nie je
vyhodnotená
• Uznesenie B.13 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
realizáciu projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) s názvom „Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce“ a predloženie projektového zámeru za účelom realizácie
projektu CIZS v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8
b) zabezpečenie povinných služieb CIZS minimálne v nasledovnom rozsahu:

- 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný v CIZS v rozsahu
ekvivalentu plného pracovného úväzku
- lekári poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupní v CIZS v rozsahu
minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku
- 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupný v CIZS v rozsahu
minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku
- 1 lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo dostupný
v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu CIZS vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, minimálne vo výške 5% z
celkových oprávnených výdavkov na projekt
d) zabezpečenie partnerstva v CIZS formou: Zmluva o partnerstve.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: V PLNENÍ
• Uznesenie B.14 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Vzájomný zápočet pohľadávok prenajímateľa obce Pliešovce z nájomnej zmluvy č. 1/2011 a nájomnej
zmluvy č. 1/2016-NP a záväzkov nájomcu MUDr. Antona Hirnera, Slávikova 79, 962 61 Dobrá Niva vo výške
1800,- na nákup čističa vzduchu a priestoru do zubnej ambulancie v Pliešovciach
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Majetok bol zaradený do majetkovej evidencie obce dňa 30.4.2018 a započítaný s nájomným.
• Uznesenie B.15 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Zámer odpredaja časti pozemku v zmysle §9a ods. 8e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Jedná sa o časť o výmere cca 340 m2 z pozemku CKN p.č. 7452/1 lesné pozemky o
výmere 45 793 m2 v katastrálnom území Pliešovce, zapísaného na LV č. 131, pri rodinnom dome súp. č.
593, v cene podľa znaleckého posudku, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že na
uvedenom pozemku oplotenie a pozemok užívajú žiadatelia. Pri zameraní GP bude prítomný zástupca
obce.
Náklady na vyhotovenie GP, znaleckého posudku a náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
= 29/2018 z 3.9.2018
• Uznesenie D.1 z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Ukladá Obecnému úradu pripraviť výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Pliešovce
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Bolo pripravené v súlade so zákonom a riaditeľ bol zvolený. Zverejnené 29.5.2018 v MY Zvolenskopodpolianske noviny a výberové konanie prebehlo dňa 17.7.2018.
• Uznesenie II.1. z rokovania č. 25/2018 zo dňa 23. 4. 2018 k bodu programu:
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pliešovce č. 111/2015 o nakladaní s komunálnym
odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Pliešovce
Zodpovedný za plnenie: Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úradu
• Stav plnenia: SPLNENÉ
• Dodatok č. 3 k VZN 111/2015 zverejnený pred schválením 8. 4. 2018 na webovom sídle
• Schválený : 23. 4. 2018
• Účinný od 8. 5. 2018

Zverejnený po schválení : 8. 5. 2018
• Uznesenie B.1. z rokovania č. 26/2018 zo dňa 24. 5. 2018 k bodu programu:
Rezerváciu pozemku určeného na výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt v k.ú. Pliešovce, CKN parc.
č. 5213/3 o výmere 219 m2 a 5213/4 o výmere 537 m2 pre firmu Avero s.r.o., Nám. Slobody 8, Banská
Bystrica, IČO: 36 055 581 za podmienok: - 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 - cena pozemku - 10 €/m2. Na základe geometrického plánu č. 36808733-6/2018 zo
dňa 24.4.2018, ktorého vyhotoviteľom je GEOKAP s.r.o., Družstevná 235/28, Dobrá Niva, sa odčleňuje z
EKN parc.č. 5261 orná pôda o výmere 5417 m2 – 66 m2, parc.č. 5265 orná pôda o výmere 6403 m2 – 80
m2, parc.č. 5266 orná pôda o výmere 1712 m2- 23 m2, EKN parc.č. 5267/1 orná pôda o výmere 1639 m2
– 17 m2, parc.č. 4765/1 orná pôda o výmere 2249 m2 – 15 m2 vedených na LV č. 131 a z parc.č. 5267/2
orná pôda o výmere 1714 m2 – 18 m2 vedenej na LV č. 1481, výmera spolu 219 m2 pre novovzniknutú
parcelu CKN parc.č. 5213/3 ost. plocha o výmere 219 m2 a z EKN parc.č. 5261 orná pôda o výmere 5417
m2 – 155 m2, parc.č. 5265 orná pôda o výmere 6403 m2 – 227 m2, parc.č. 5266 orná pôda o výmere
1712 m2- 62 m2, EKN parc.č. 5267/1 orná pôda o výmere 1639 m2 – 46 m2, parc.č. 4765/1 orná pôda o
výmere 2249 m2 – 3 m2 vedených na LV č. 131 a z parc.č. 5267/2 orná pôda o výmere 1714 m2 – 44 m2
vedenej na LV č. 1481, výmera 537 m2 pre novovzniknutú parcelu CKN parc.č. 5213/4 ost. plocha o
výmere 537 m2 v k.ú. Pliešovce.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ
= ZBZ 1/2018
• Uznesenie B.2 z rokovania č. 26/2018 zo dňa 24. 5. 2018 k bodu programu:
Prenájom obecných poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru č. 21 Hrádok Pliešovce v k. ú.
Pliešovce a Zaježová o celkovej výmere 1 100,1777 ha pre PZ Hrádok na obdobie 15 rokov a vo výške
nájmu min. 0,25 € za jeden hektár pozemku za rok bez rozdielu kultúr, z dôvodu zmeny klasifikácie
poľovnej oblasti poľovného revíru č. 21 Hrádok zo srnčej na jeleniu poľovnú oblasť.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Zmluva o postúpení užívania spoločného poľovného revíru č. 21 Hrádok Pliešovce zo dňa 2.5.2018
• Uznesenie D.1 z rokovania č. 27/2018 zo dňa 25. 6. 2018 k bodu programu:
Plán práce kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018
Zodpovedný za plnenie: Ing. Babinská Lenka – kontrolór obce
Stav plnenia: SPLNENÉ
- návrh plánu zverejnený 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva a po schválení je uverejnený na
webovom sídle obce
• Uznesenie D.2 z rokovania č. 27/2018 zo dňa 25. 6. 2018 k bodu programu:
Úpravu finančného a programového rozpočtu obce a ZŠ s MŠ opatrením č. 3/2018
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Úprava bola zapracovaná do rozpočtu obce
• Uznesenie D.3 z rokovania č. 27/2018 zo dňa 25. 6. 2018 k bodu programu:
Odkúpenie spoluvlastníckych podielov v rozsahu ½ na pozemkoch EKN p.č. 4071 orná pôda o výmere
1671 m2 a 4072 orná pôda o výmere 1763 m2 v k.ú. Pliešovce vedených na LV č. 3586 od Anny
Paľovičovej, Obrancov mieru 692/1, Pliešovce a ½ na pozemkoch EKN p.č. 4074/1 orná pôda o výmere
1908 m2 a 4074/2 orná pôda o výmere 1424 m2 v k.ú. Pliešovce vedených na LV č. 3560 od Márii
Holíčkovej, Socháňová 1581/6, Liptov-ský Mikuláš (dedičky po zomretej Anne Kyseľovej, Dolinky 93,
Pliešovce) v lokalite „Dlhé Zeme 2“, v cene po 1,45 €/m2. Náklady s prevodom bude hradiť obec.

Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
KZ 10/2018 z 24.7.2018, Zp. 20.9.2018, V 14.9.2018
• Uznesenie D.4 z rokovania č. 27/2018 zo dňa 25. 6. 2018 k bodu programu:
zámer predaja pozemku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a to časť z EKN parc.č. 12048/1 ost.pl. o výmere 2208 m2 zapísanej na LV č. 3411, v
cene 3,10 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 21/2017 vyhotoviteľa Ing. Miroslava Halaja, Pliešovce, z
dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že táto časť z pozem-ku je pre obec
neupotrebiteľná a pre žiadateľa Anetu Strhársku, Sitnícka 694/2, Pliešovce sa jedná o pozemok v
oplotenom areáli jej rodinného domu č.19. Pri geodetickom zameraní bude prítomný zástupca obce,
náklady na vyhotovenie GP a náklady spojené s prevodom znáša kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ
• Uznesenie D.5 z rokovania č. 27/2018 zo dňa 25. 6. 2018 k bodu programu:
zámer predaja pozemkov v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a to CKN parc.č. 4236/38 zast.pl. o výmere 667 m2 a CKN parc.č. 4236/52 zast.pl. o
výmere 83 m2 zapísané na LV č. 131 a časť z EKN parc.č. 12048/3 ost.pl. o vý-mere 105 m2 zapísanej na LV
č. 3411, v cene 3,10 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 21/2017 vy-hotoviteľa Ing. Miroslava Halaja,
Pliešovce, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky sú pre obec
neupotrebiteľné a pre žiadateľa Ing. Martina Ratkovského, PhD., Ji-lemnického 699/13, Pliešovce sa jedná
o pozemky v priľahlom oplotenom areáli jeho rodinného domu. Pri geodetickom zameraní bude prítomný
zástupca obce, náklady na vyhotovenie GP a náklady spojené s prevodom znáša kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
30/2018 z 29.10.2018
• Uznesenie B.1 z rokovania č. 29/2018 zo dňa 3. 9. 2018 k bodu programu:
Úpravu finančného a programového rozpočtu obce Pliešovce opatrením č. 6/2018 a Základnej školy s
materskou školou Pliešovce opatrením č. 4/2018.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Úprava bola zapracovaná do rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s MŠ
Uznesenie B.2 z rokovania č. 29/2018 zo dňa 3. 9. 2018 k bodu programu:
Predaj pozemku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, a to novovytvoreného pozemku CKN parc. č. 12031/11 zast.pl. o výmere 85 m2, oddeleného
geometrickým plánom č. 37552325-14/2018 vyhotoviteľa Ing. Lujza Kucharová GEODETICKÉ PRÁCE,
Zvolen, Kuzmányho nábrežie 851/14, od CKN parc.č. 12031/1 zast.pl. o výmere 7375 m2 v k.ú. Pliešovce,
zapísaného na LV č. 3411, do vlastníctva: Július Hromádka, Pliešovce, Vlkanovská 693/36 a Helena
Hromádková, Pliešovce, Vlkanovská 693/36, za kúpnu cenu 123,25 € v zmysle znaleckého posudku č.
20/2018 znalca Ing. Miroslava Halaja, Pliešovce 703/90, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú
dané tým, že na uvedenom pozemku je postavený oporný múr pri rodinnom dome súp.č. 693. Náklady
spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 14.8.2018

KZ 13/2018 z 17.10.2018, Zp. 25.10.2018, V 12.12.2018

• Uznesenie B.3 z rokovania č. 29/2018 zo dňa 3. 9. 2018 k bodu programu:
Predaj pozemkov v zmysle §9a ods. 8e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
pozemky CKN parc.č. 7452/3 zast.pl. o výmere 210 m2, parc.č. 7452/4 zast.pl. o výmere 79 m2, parc.č.
7452/5 zast.pl. o výmere 51 m2, v k.ú. Pliešovce, zapísané na LV č. 131, do podielového spoluvlastníctva:
½ - Mgr. Ľubica Knollová, Zvolen, M. R. Štefánika 2554/17, ½ - Mgr. Miriam Rellová, Zvolen, M. R. Štefánika
2554/17, za kúpnu cenu 761,60 € v zmysle znaleckého posudku č. 64/2018 znalca Ing. Dana Kováčová,
Zvolen, Medveckého 2, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pre žiadateľov sa
jedná o pozemky, ktoré sú súčasťou oploteného dvora pri ich rodinnom dome s.č. 593. Náklady spojené s
prevodom znášajú kupujúci
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 14.8.2018

KZ 11/2018 z 26.9.2018, Zp. 2.10.2018, V 2.11.2018

• Uznesenie B.4 z rokovania č. 29/2018 zo dňa 3. 9. 2018 k bodu programu:
Predaj pozemku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, a to novovytvoreného pozemku CKN parc. č. 12029/18 zast.pl. o výmere 75 m2, oddeleného
geometrickým plánom č. 45859671-119/2016 vyhotoviteľa KAGEOD s.r.o. Zvolen, Na Štepnici 2299/3, od
CKN parc.č. 12029/1 zast.pl. o výmere 3725 m2 v k.ú. Pliešovce, zapísanej na LV č. 3411, pre kupujúcu
Alenu Mydliarovú, Cesta armády 149/66, Pliešovce, za kúpnu cenu 580,50 € v zmysle znaleckého posudku
č. 150/2018 znalca Ing. Daniela Bartkoviča, P.J. Šafárika 12, Zvolen, z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok je pre obec neupotrebiteľný a pre žiadateľa sa jedná o pozemok,
ktorý je súčasťou oploteného dvora pri jeho rodinnom dome. Náklady spojené s prevodom znáša
kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda

Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 14.8.2018

KZ 12/2018 z 24.9.2018, Zp. 27.9.2018, V 9.11.2018

• Uznesenie B.5 z rokovania č. 29/2018 zo dňa 3. 9. 2018 k bodu programu:
Zámer predaja časti pozemku v zmysle §9a ods. 8e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Jedná sa o časť o výmere cca 400 m2 z pozemku CKN p.č. 10623/1 ttp o výmere 1090285 m2 v
katastrálnom území Zaježová, zapísaného na LV č. 382, v cene min. podľa znaleckého posudku, 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.
Pri zameraní GP musí byť prítomný zástupca obce. Náklady na vyhotovenie GP, znaleckého posudku a
náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: V PLNENÍ
pripr. do OZ dec.
• Uznesenie B.6 z rokovania č. 29/2018 zo dňa 3. 9. 2018 k bodu programu:
A/odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch EKN v k.ú. Pliešovce od Viery Holečkovej, Praha,
Patočkova 4/6 , v cene spolu 2990 €. Náklady s prevodom bude hradiť obec. 11/144, 11/144, 11/48 - p.č.
1023 orná pôda o výmere 4467 m2 LV č. 2569 2/27, 2/27, 2/9 - p.č. 4910 orná pôda o výmere 2263 m2 LV
č. 2584 1/16, 1/16, 3/16 - p.č. 901/1 orná pôda o výmere 240 m2 LV č. 2568 - p.č. 901/2 orná pôda o
výmere 635 m2 - p.č. 2207 ttp o výmere 9526 m2 1/4, 1/12, 1/12 - p.č. 2003 ttp o výmere 5494 m2 LV č.
2527 - p.č. 2204 orná pôda o výmere 1965 m2 - p.č. 2206 ttp o výmere 9839 m2 - p.č. 3796/1 orná pôda o
výmere 4676 m2. b/ odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch EKN v k.ú. Pliešovce od
Bernardíny Szalayovej, Obeckov 6, v cene spolu 644,78 €. Náklady s prevodom bude hradiť obec. 4/48 p.č. 1023 orná pôda o výmere 4467 m2 LV č. 2569 1/9 - p.č. 4910 orná pôda o výmere 2263 m2 LV č. 2584
4/16 - p.č. 901/1 orná pôda o výmere 240 m2 LV č. 2568 - p.č. 901/2 orná pôda o výmere 635 m2 - p.č.
2207 ttp o výmere 9526 m2.

Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
KZ 14/2018 z 19.11.2018, Zp. 8.2.2019, V 21.1.2019
• Uznesenie B.7 z rokovania č. 29/2018 zo dňa 3. 9. 2018 k bodu programu:
Nájom časti pozemku EKN par. č. 10623/1 TTP o celkovej výmere 1 090 285 m2 vo vlastníctve obce
Pliešovce zapísaného na LV 382 v k.ú. Zaježová o výmere 36 477 m2 v cene nájmu 30,- €/ha/rok nájmu na
obdobie 5 rokov v zmysle v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení pre žiadateľa MANIT s.r.o., Terchová 1130, 013 06 Terchová, IČO: 46544895 z dôvodu, že žiadateľ
bude pozemok využiť na poľnohospodárske účely, bude ho udržiavať, čistiť a tak sa stane využiteľným aj
pre ďalšie obdobie. Pozemok je nevyužívaný obcou.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Zmluva č. 1/2018 – PP o nájme poľnohospodárskeho pozemku podpísaná 20.9.2018 s fi. MANIT s.r.o.,
Terchová – zmluva zverejnená
•

Uznesenie B.9 z rokovania č. 29/2018 zo dňa 3. 9. 2018 k bodu programu:

Odkúpenie pozemkov EKN p.č. 739/3 orná pôda o výmere 456 m2, 739/103 orná pôda o výmere 334 m2,
794 ttp o výmere 1549 m2, 1522/1 orná pôda o výmere 1412 m2, 2692 ttp o výmere 1350 m2, 3382 orná
pôda o výmere 1694 m2, 3462 orná pôda o výmere 3863 m2, 3463/1 orná pôda o výmere 1754 m2, 3785
orná pôda o výmere 1227 m2, 3786 orná pôda o výmere 927 m2, 4462 orná pôda o výmere 1514 m2, v
k.ú. Pliešovce vedených na LV č. 2052 od Márii Drahotušskej, Banský Studenec 126, v cene spolu 3000,- €.
Náklady s prevodom bude hradiť obec.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
KZ 15/2018 z 14.11.2018, Zp. 21.1.2019, V 16.1.2019

•

Uznesenie B.1 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Úpravu finančného a programového rozpočtu obce opatrením č. 7/2018 a úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ
opatrením č. 5/2018
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Úprava bola zapracovaná do rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s MŠ
•

Uznesenie B.2 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Zámer nájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pliešovce a to pozemku CKN par.č. 13497/12 zast.pl. o
výmere 393 m2 vedeného v k.ú. Pliešovce na LV 131 v lokalite Zábava v cene nájmu 0,20 €/m2/rok na
obdobie 5 rokov od 1.1.2019 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 pôvodný nájomca ukončil nájomnú
zmluvu dohodou, čím sa pozemok stal nepoužiteľným a môže sa ďalej prenajať.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Zmluva č. 1/2018-P o nájme pozemku podpísaná dňa 18.12.2018 s Milanom Chudíkom, Pliešovce
Zámer nájmu bol zverejnený min. 15 dní pred konaním OZ dňa 9.11.2018
•

Uznesenie B.3 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Zámer nájmu rodinného domu súp.č. 551 na pozemku CKN č. 2406/10, skladu č. 1181 na pozemku CKN č.
2406/9 a pozemku CKN č. 2406/10 zast. pl. o výmere 262 m2, pozemku CKN č. 2406/9 zast.pl. O výmere 83
m2 a pozemku CKN č. 2406/2 zast. pl. o výmere 552 m2 vedených v k.ú. Pliešovce na LV 131 vo
vlastníctve obce v cene nájmu 200,- €/ rok + spotreba elektrickej energie na obdobie 5 rokov od 1.3.2019
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa

z dôvodu, že budova je v schátranom stave a žiadateľ sa bude o ňu starať a udržiavať ju, zabezpečí bežné
opravy a údržbu objektu a vonkajších priestorov.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: V PLNENÍ

Dodatok ku zmluve bude riešený v priebehu mesiaca február 2019. Zámer nájmu bol zverejnený
min. 15 dní pred konaním OZ dňa 9.11.2018.
•

Uznesenie B.4 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v rozsahu ½ na pozemku EKN p.č. 4086 orná pôda ovýmere 1929
m2 v k.ú. Pliešovce vedeného na LV č. 1565 od Ing. Igora Paloviča, Ulica Ružindolská 3186/2, Trnava v

lokalite „Dlhé Zeme 2“, v cene po 1,45 €/m2. Náklady s prevodom bude hradiť obec.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
KZ 16/2018 z 27.11.2018, Zp. 28.1.2019, V 15.1.2019

•

Uznesenie B.5 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

predaj pozemkov v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov, a to:
- novovytvorená parc. CKN č. 12048/4 ost.pl. o výmere 18 m2, oddelená geometrickým plánom č.
44049366-85/2018 vyhotoviteľa Ing. Andrej Peťko, Dobrá Niva, Družstevná 235/28, od parc. EKN č.
12048/3 ost.pl. o výmere 105 m2 v k.ú. Pliešovce, zapísaná na LV č. 3411,
- parc. CKN č. 4236/38 zast.pl. o výmere 667 m2 a
- parc. CKN č. 4236/52 zast.pl. o výmere 83 m2 v k. ú. Pliešovce, zapísané na LV č. 131, do vlastníctva:
Ing. Martin Ratkovský, PhD., Jilemnického 699/13, Pliešovce za kúpnu cenu 2380,80 € v zmysle
znaleckého posudku č. 21/2017 znalca Ing. Miroslava Halaja, Pliešovce, z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky sú pre obec neupotrebiteľné a pre žiadateľa sa jedná o pozemky v
priľahlom oplotenom areáli jeho rodinného domu. Náklady spojené s prevodom znáša kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
KZ 17/2018 z 23.11.2018, Zp. 29.11.2019, V 7.2.2019

• Uznesenie B.6 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:
Žiadosť ZŠ s MŠ Pliešovce (Mgr. Ďurčová) o spoluúčasť v projekte Nadácie pre deti Slovenska - Škola
inkluzionistov – na zakúpenie EEGbiofeedback prístroja v hodnote 1800 €.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: SPLNENÉ
peniaze boli zaslané v rámci úpravy rozpočtu č. 7 škole a prístroj už škola aj zakúpila.
•

Uznesenie B.7 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Poskytnutie odmien za rok 2018 pre zamestnancov OcÚ a ZŠ s MŠ do výšky 10% z objemu použitých
mzdových prostriedkov vrátane osobných nákladov za rok 2018.
•

Uznesenie B.8 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Poskytnutie odmien za rok 2018 pre hlavnú kontrolórku a zástupcu starostu vo výške 10% z objemu
použitých mzdových prostriedkov vrátane osobných nákladov za rok 2018.
•

Uznesenie B9 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Žiadosť TJ Tatran VLM Pliešovce, stolnotenisový oddiel o poskytnutie prostriedkov na dokončenie
prestavby stolnotenisovej herne – finančný príspevok vo výške 1 200 €.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: V PLNENÍ

dotácia bola schválená a bude vo výdavkoch obce
•

Uznesenie B10 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Rezerváciu pozemku určeného na výstavbu garáže na ulici Obrancov mieru za 4x11 b.j. v k.ú. Pliešovce
CKN parc. č. 4026/305 o výmere 24 m2 pre Richarda Peničku, Zvolenská cesta 633/33, 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.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda

Stav plnenia: V PLNENÍ
ZBZ 2/2018 z 26.11.2018
•

Uznesenie B11 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Zámer nájmu časti rodinného domu súp. č. 351 „pastierňa“ na pozemku CKN p.č. 58/1 zast.pl. o výmere
220 m2 a časť pozemku pod nehnuteľnosťou vedené v k.ú. Pliešovce na LV 131 vo vlastníctve obce ako

sklad o výmere 35 m2 v cene nájmu 5,48 €/m2/rok na obdobie troch rokov od 1.1.2019 v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
budova je v schátranom stave a žiadateľ sa bude o ňu starať a udržiavať ju, zabezpečí bežnú opravu
strechy objektu.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6/2015-NP podpísanej dňa 18.12.2018 s Ing. Jánom Lukáčom,
Pliešovce. Zámer nájmu bol zverejnený min. 15 dní pred konaním OZ dňa 9.11.2018.
•

Uznesenie B12 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Zámer nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na poschodí nehnuteľnosti súp.č. 5 na parcele
CKN 98/1 zast. pl. o celkovej výmere 837 m2 vedené v k.ú. Pliešovce na LV 131 vo vlastníctve obce ako

priestory pre poskytovanie lekárskych služieb vo výmere 50 m2 v cene nájmu 21,- €/m2/rok na obdobie
päť rokov od 1.1.2019 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o zabezpečenie poskytovania druhu zdravotnej starostlivosti,
ktorý v obci chceme udržať a obec má záujem, aby sa s poskytovaním služieb pokračovalo v prospech
občanov aj z dôvodu pripravovaného projektu CIZS.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.02.2010 s MUDr. Lovasovou,
podpísaný dňa 18.12.2018. Zámer nájmu bol zverejnený min. 15 dní pred konaním OZ dňa
9.11.2018.
•

Uznesenie B13 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Zámer nájmu pozemku EKN par.č. 2755/1 ttp o výmere 5 433 m2 vedeného na LV 1541 a pozemku EKN
par. č. 2758 ttp o výmere 4 452 m2 vedeného v k.ú. Pliešovce na LV 131 vo vlastníctve obce v cene nájmu
30,- €/ha/rok nájmu na obdobie od 1.1.2019 v zmysle v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991

Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemky sú nevyužívané obcou ani
jej organizáciami a zabezpečí sa využitie pozemkov, o ktoré sa nájomca bude starať a pozemky sa budú
využívať na poľnohospodárske účely.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Zmluva č. 2/2018-P o nájme poľnohospodárskych pozemkov podpísaná dňa 28.12.2018 so
Stanislavom Dudášom, Pliešovce. Zámer nájmu bol zverejnený min. 15 dní pred konaním OZ dňa
9.11.2018.
•

Uznesenie B14 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Zámer rezervácie pozemku určeného na výstavbu budovy s prevádzkou potravín pre CBA Slovakia, a.s. v
k.ú. Pliešovce z parcely CKN č.12029/6 o výmere 17187 m2 výmeru cca 2500 m2 , ktorý bude zameraný

za účasti zástupcu obce v zmysle návrhu komisie výstavby a územného plánovania a 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.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda

Stav plnenia: V PLNENÍ
•

Uznesenie C1 z rokovania č. 30/2018 zo dňa 29. 10. 2018 k bodu programu:

Odvolanie Ing. Vladimíra Macku z funkcie konateľa spoločnosti LOM a SLUŽBY s.r.o. Pliešovce
k 31.12.2018 v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia LOM a SLUŽBY s.r.o
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Ing. Babinská Lenka – hlavná kontrolórka

Stav plnenia: V PLNENÍ
Uznesenie VZ – došlo k posunutiu účinnosti uznesenia
•

Uznesenie B1 z rokovania č. 31/2018 zo dňa 5. 11. 2018 k bodu programu:

a) realizáciu projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) s názvom „Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce“ a predloženie žiadosti o NFP za účelom
realizácie projektu CIZS v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o NFP s kódom IROPPO2 SC212PZ-2018-33,
b) zabezpečenie povinných služieb CIZS minimálne v nasledovnom rozsahu:
- 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný v CIZS v rozsahu
ekvivalentu plného pracovného úväzku
-1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný v CIZS v rozsahu
minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku
-1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupný vCIZS v rozsahu
minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku
-1 lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo
dostupný v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu CIZS vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP vo výške
5% zcelkových oprávnených výdavkov na projekt do 41 115,-€ a-financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov projektu do výšky 53840,-€ na základe rozpočtu projektu pri podaní projektového zámeru

d) zabezpečenie partnerstva v CIZS formou: Zmluva opartnerstve.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: V PLNENÍ
Žiadosť bola podaná k 31.12.2018. Nebol zabezpečený všeobecný lekár na 1,5 úväzok, nakoľko
MUDr. Mosná odmietla podpísať čestné vyhlásenia a zmluvu o partnerstve, nebolo doložené
stavebné povolenie, nebolo v tom čase. Čakáme na výzvu na doplnenie.
•

Uznesenie B1 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Úpravu finančného a programového rozpočtu obce opatrením č. 8/2018 a úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ
opatrením č. 6/2018
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Je zapracovaná a odoslaná spolu s účtovnou závierkou obce. Zverejnená na stránke obce.
•

Uznesenie B2 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Rozpočet obce Pliešovce na rok 2019
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Do 30.1.2019 povinnosť zaslať schválený rozpočet prostredníctvom informačného systému RISSAM bola
splnená v termíne.
•

Uznesenie B3 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Programový rozpočet obce Pliešovce na rok 2019
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Do 30.1.2019 povinnosť zaslať schválený rozpočet prostredníctvom informačného systému RISSAM bola
splnená v termíne.
•

Uznesenie B4 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019
Zodpovedný za plnenie: Ing. Babinská Lenka – hlavná kontrolórka
Stav plnenia: SPLNENÉ
Kontrolný plán je zverejnený na webovom sídle obce
•

Uznesenie B5 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Komunitný plán sociálnych služieb obce Pliešovce 2018 - 2022
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu

S Stav plnenia: V PLNENÍ
Zverejnený 14. 12. 218
•

Uznesenie B6 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Zámer 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 ttp o výmere 462 m2, oddelený geometrickým plánom
č.36635456-122/2018 vyhotoviteľa Meračská kancelária s.r.o, Zvolen, T.G. Masaryka 325/2 od EKNparc.č.
10623/1 ttp o výmere 1090285 m2 v k.ú. Zaježová, zapísanej na LV č. 382, za kúpnu cenu1,60 € za 1m 2, z
dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pre žiadateľov sajedná o pozemok, ktorý je
súčasťou oploteného dvora pri ich rodinnom dome s. č. 205.Náklady s prevodom znášajú kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna agenda

Stav plnenia: V PLNENÍ
•

Uznesenie B7 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Dotáciu na činnosť pre FSk Rozmarín na rok 2019 vo výške 2 500,- €
Zodpovedný za plnenie: Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: V PLNENÍ
•

Uznesenie B8 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Dotáciu na činnosť pre TJ Tatran VLM Pliešovce na rok 2019 vo výške 16 000,- €
Zodpovedný za plnenie: Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: V PLNENÍ
•

Uznesenie B9 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Nájomné pre Obecné lesy Pliešovce s.r.o. na rok 2019 vo výške 10 000,- € podľa schválenej Nájomnej
zmluvy zo dňa 30.03.2007.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: V PLNENÍ
Bude zapracované v účtovníctve obce v roku 2019 interným dokladom
•

Uznesenie B10 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Nájomné pre LOM a SLUŽBY s.r.o., Pliešovce na rok 2019 vo výške 1 000,- € podľa
schválenej Nájomnej zmluvy zo dňa 30.03.2007.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: V PLNENÍ
Bude zapracované v účtovníctve obce v roku 2019 interným dokladom
•

Uznesenie B11 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Obec Pliešovce sa zaväzuje v rámci projektu EÚ „CIZS v obci Pliešovce“ po schválení
a následnej realizácii, počas doby udržateľnosti projektu 5 rokov mesačne hradiť MUDr. Beate
Mosnej náklady na 0,5 úväzku praktického lekára pre dospelých vo výške 1500 €. Po navýšení
počtu poistencov počas doby udržateľnosti projektu, sa bude výška nákladov alikvotne znižovať.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: V PLNENÍ
Nedošlo k realizácií
•

Uznesenie B12 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Nájom časti rodinného domu súp. č. 351 „pastierňa“ na pozemku CKN p.č. 58/1 zast.pl. o
výmere 220 m2 a časť pozemku pod nehnuteľnosťou vedené v k.ú. Pliešovce na LV 131 vo
vlastníctve obce ako sklad o výmere 35 m2 v cene nájmu 5,48 €/m2/rok na obdobie troch rokov od
1.1.2019 pre Ing. Jána Lukáča, Družstevná 627/50, Pliešovce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že budova je v schátranom
stave a žiadateľ sa bude o ňu starať a udržiavať ju, zabezpečí bežnú opravu strechyobjektu.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Odpoveď je pri zámere nájmu
•

Uznesenie B13 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Nájom rodinného domu súp.č. 551 na pozemku CKN č. 2406/10, skladu č. 1181 na pozemku CKN
č. 2406/9 a pozemku CKN č. 2406/10 zast. pl. o výmere 262 m2, pozemku CKN č. 2406/9 zast.pl. o
výmere 83 m2 a pozemku CKN č. 2406/2 zast. pl. o výmere 552 m2 vedených v k.ú. Pliešovce na LV
131 vo vlastníctve obce v cene nájmu 200,- €/ rok + spotreba elektrickej energie na obdobie 5

rokov od 1.3.2019 pre Jána Rella, ul. J. Jesenského 708/8, Pliešovce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že budova
je v schátranom stave a žiadateľ sa bude o ňu starať a udržiavať ju, zabezpečí bežné opravy a
údržbu objektu a vonkajších priestorov
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

odpoveď je pri zámere nájmu
•

Uznesenie B14 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na poschodí nehnuteľnosti súp.č. 5 na parcele
CKN 98/1 zast. pl. o celkovej výmere 837 m2 vedené v k. ú. Pliešovce na LV 131 vo vlastníctve
obce ako priestory pre poskytovanie lekárskych služieb vo výmere 50 m2 v cene nájmu 21,€/m2/rok na obdobie päť rokov od 1.1.2019 pre MUDr. Katarínu Lovásovú, J. Kozačeka 2072/20,
Zvolen, IČO: 37897047 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o zabezpečenie poskytovania druhu zdravotnej
starostlivosti, ktorý v obci chceme udržať a obec má záujem, aby sa s poskytovaním služieb pokračovalo v
prospech občanov aj z dôvodu pripravovaného projektu CIZS.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

odpoveď je pri zámere nájmu
•

Uznesenie B15 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Nájom pozemku EKN par.č. 2755/1 ttp o výmere 5 433 m2 vedeného na LV 1541 a pozemku EKN
par. č. 2758 ttp o výmere 4 452 m2 vedeného v k.ú. Pliešovce na LV 131 vo vlastníctve obce v
cene nájmu 30,- €/ha/rok nájmu na obdobie od 1.1.2019 na päť rokov pre Stanislava Dudáša,
Námestie padlých hrdinov 97/54, Pliešovce v zmysle v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemky sú
nevyužívané obcou ani jej organizáciami a zabezpečí sa využitie pozemkov, o ktoré sa nájomca
bude starať a pozemky sa budú využívať na poľnohospodárske účely.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

odpoveď je pri zámere nájmu
•

Uznesenie B16 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pliešovce a to pozemku CKN par. č. 13497/12 zast.pl.o
výmere 393 m2 vedeného v k.ú. Pliešovce na LV 131 v lokalite Zábava v cene nájmu 0,20€/m2/rok
na obdobie 5 rokov od 1.1.2019 pre Milana Chudíka, Lesnícka 13/2, Pliešovce v zmysle §9a ods. 9
písm c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodnýosobitného
zreteľa z dôvodu, že pôvodný nájomca ukončil nájomnú zmluvu dohodou, čím sapozemok stal
nepoužiteľným a môže sa ďalej prenajať
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

odpoveď je pri zámere nájmu
•

Uznesenie B17 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

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
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: V PLNENÍ
bude predložené na schválenie na februárovom zasadnutí OZ
•

Uznesenie B18 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Zámer nájmu 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) 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
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: V PLNENÍ
bude predložené na schválenie na februárovom zasadnutí OZ
•

Uznesenie B19 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Predĺženie nájomných zmlúv na pozemky pri bytových domoch č. 779, č. 718, č. 28 na
Školskejulici a č. 692, č. 704 na ulici Obrancov mieru do 31.12.2019
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Dodatky sú podpísané a zverejnené.
•

Uznesenie B20 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Odkúpenie pozemku EKN p.č. 4765/3 orná pôda o výmere 128 m2 a EKN p.č. 4765/4 orná pôda o
výmere 2068 m2 v k.ú. Pliešovce vedené na LV č. 1356 od Anny Paľovovej, Pliešovce,
Hviezdoslavova 4/8, v cene 1,20 €. Náklady s prevodom bude hradiť obec.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: V PLNENÍ
•

Uznesenie B21 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Žiadosť MUDr. Antona Hirnera o posunutie nájomného a ponuka zariadenia a prístrojov pre
obec
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: V PLNENÍ
Pripravuje sa zmluva
•

Uznesenie II.1 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Príloha č. 1 k VZN č. 98 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Pliešovce a poskytnutie finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Pliešovce v centrách voľného času

Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántikova Ivana– ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Zapracovaná do rozpočtu obce
•

Uznesenie II.2 z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok
2019
Zodpovedný za plnenie: Ing. Kuštárová Zuzana - dane a poplatky
Stav plnenia: SPLNENÉ

Stav plnenia: VZN č. 118/2018 bolo vyvesené na pripomienkovanie 26.11.2018, schválené bolo
13.12.2018, vyvesené po schválení bolo 14.12.2018 a účinné je od 1.1.2019.
•

Uznesenie II.3. z rokovania č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 k bodu programu:

Dodatok č. 4 k VZN č.111/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom, objemným odpadom na území obce
Zodpovedný za plnenie: Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: SPLNENÉ
Dodatok č. 4 k VZN č. 111/2015 bol vyvesený pred schválením 28. 11. 2018, schválený 13. 12.
2018 a vyvesený po schválení 14. 12. 2018. Účinný od 1. 1. 2019
•

Uznesenie C.2 z rokovania č. 3/2018 zo dňa 20. 12. 2018 k bodu programu:

Hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu v spoločnosti LOM a SLUŽBY s.r.o. za obdobie od 2014-2018 za
podmienok odsunutia plánovanýchkontrol v I. polroku 2019.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Babinská Lenka

Stav plnenia: V PLNENÍ
Prebieha kontrola dokladov v spoločnosti LOM a SLUŽBY s r. o.

