OBEC PLIEŠOVCE

Pre zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
v Pliešovciach dňa 13. 12. 2018
K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu

ČIASTKOVÁ SPRÁVA
Kontrola plnenia uznesení od 1. 1. 2017

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

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Pliešovciach
Berie na vedomie
Čiastkovú 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 – .

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.

Vzhadom na objem informácií a prehľadosť som sa rozhodla pre nasledujúci krok:
Obecnému zastupiteľstvu, ktoré sa bude konať 13. 12. 2018 predkladám čiastkovú správu z
kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Čiastová správa obsahuje uznesenia z roku
2017, kompletná správa bude predložená na prvom zastupiteľstve v roku 2019 a bude
obsahovať všetky uznesenia a ich plenie za roky 2017 a 2018.

•

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.
• Uznesenie B.3 z rokovania č. 15/2017 zo dňa 23. 2. 2017 k bodu programu:
Úpravu finančného a programového rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 1/2017 a úpravu
rozpočtu ZŠ s MŠ Pliešovce
Zodpovedný za plnenie: Rievajová Zuzana
Stav plnenia: SPLNENÉ
Úprava bola zapracovaná do rozpočtu obce
• Uznesenie B.4 rokovania č. 15/2017 zo dňa 23. 2. 2017 k bodu programu:
Odpustenie a zníženie poplatku za KO a DS za rok 2017 podľa príloha č. 2
Zodpovedný za plnenie: Ing. Kuštárová Zuzana – oddelenie daní a poplatkov
Stav plnenia: SPLNENÉ
Poplatky boli odpustené – výmery neboli generované
• Uznesenie B.5 rokovania č. 15/2017 zo dňa 23. 2. 2017 k bodu programu:
Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce Pliešovce v zmysle § 9a ods.8 písm. e) a zámer nájmu
pozemkov v zmysle §9 ods. 9 písm. c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v lokalite „Zábava“ do vlastníctva užívateľov, novovytvorené parcely z pozemkov CKN
parc.č. 13497/1 a 13520 podľa geometrického plánu, za kúpnu cenu vo výške 2,03 EUR/m2a za
cenu nájmu vo výške 0,20 EUR/m2 /rok v zmysle znaleckého posudku č. 18/2015 znalca Ing.
Miroslava Halaja ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že užívatelia nemali možnosť
vysporiadania vlastníctva k pozemkom, nakoľko sa jedná o územie, ktoré prešlo z Vojenského
obvodu Lešť. Náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 9.6.2017
18/2017 z 26.6.2017
• Uznesenie B.6 rokovania č. 15/2017 zo dňa 23. 2. 2017 k bodu programu:
Predaj častí 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 novovytvorených pozemkov CKN
parc.č. 12026/31 zast.pl. o výmere 43 m2 a parc.č. 12026/32 zast.pl. o výmere 107 m2 oddelených
geometrickým plánom č. 44049366-105/2016 vyhotoviteľa Ing. Andrej Peťka, Dobrá Niva 235/28 od
pozemku CKN parc.č. 12026/1 ost.pl. o výmere 34583 m2 , v k. ú. Pliešovce, zapísaného na LV č.
131, pri budove súp.č. 418 vo vlastníctve žiadateľa, do vlastníctva žiadateľa Martin Paulík,
Tajovského 646/4, Pliešovce, za kúpnu cenu vo výške 495,- € v zmysle znaleckého posudku č.
1/2017 znalca Ing. Miroslava Halaja, Pliešovce ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
dotknutá časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná a pre žiadateľa sa jedná o prístup k jeho
pozemku a budove. Náklady spojené s prevodom znáša kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 7.2.2017

KZ 6/2017 z 9.3.2017, Zp. 15.3.2017, V 19.4.2017

•

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.8 rokovania č. 15/2017 zo dňa 23. 2. 2017 k bodu programu:
Zámer nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v k.ú. Pliešovce nachádzajúcich sa v zadnej
časti na prízemí budovy zdravotného strediska súp.č. 5 na parcele CKN č. 98/1 zastavané plochy a
nádvoria vedené na LV č. 131 o celkovej výmere 53,32 m2 (predsieň, 3 menšie miestnosti, WC a 2
sprchovacie kúty) v cene nájmu 21 €/m2/rok (cena bez vedľajších nákladov) na obdobie päť rokov
od 1.6.2017 v zmysle § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Zámer nájmu zverejnený: 7.4.2017

•

Uznesenie B.9 rokovania č. 15/2017 zo dňa 23. 2. 2017 k bodu programu:
Zámer predaja časti z pozemku CKN parc.č. 12026/1 ost.pl. o výmere 34583 m2v k.ú. Pliešovce,
zapísaného na LV č. 131vo vlastníctve obce Pliešovce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pred rodinným domom č. 325 na Družstevnej ulici
vo vlastníctve žiadateľa do vlastníctva Jána Knošku, Podjavorie 799, Pliešovce, ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že dotknutá časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná a pre
žiadateľa sa jedná o prístup na jeho nehnuteľnosti pri jeho rodinnom dome, za podmienok:
- 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: SPLNENÉ
zver. 23.11.2017
22/2017 z 13.12.2017

•

Uznesenie B.10 rokovania č. 15/2017 zo dňa 23. 2. 2017 k bodu programu:
Predaj pozemku vo vlastníctve obce Pliešovce v k.ú. Pliešovce, a to pozemok pod kolaudovaným
rodinným domom a priľahlý pozemok v zmysle § 9a ods. 8b zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov. Pozemok parcela CKN p.č. 4026/385 zast.pl. o výmere 124 m2 pod
kolaudovaným rodinným domom a priľahlý pozemok parcela CKN č. 4026/152 zast.pl. o výmere 439
m2, ktoré vznikli odčlenením od pozemku vedeného na LV 131 pre k.ú. Pliešovce, CKN p.č.
4026/152 zast.pl. o výmere 563 m2v zmysle geometrického plánu č. 44049366-82/2016
vyhotoveného Ing. Andrejom Peťkom Družstevná 235/28, 962 61 Dobrá Niva v cene po 6,05- €/ m2
pre kupujúcich Mareka Kotrucha a manž. Katarínu, Lesnícka 22/7, Pliešovce. Náklady s prevodom
znášajú kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
KZ 7/2017 z 12.4.2017, Zp. 18.4.2017, V 23.6.2017
•

Uznesenie B.11 rokovania č. 15/2017 zo dňa 23. 2. 2017 k bodu programu:
Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 a návrh na
vyradenie neupotrebiteľného majetku na základe zápisov hlavnej inventarizačnej komisie.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: SPLNENÉ
vyradenie z majetku 16.3.2017 interným dokladom I59
•

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 B.13 rokovania č. 15/2017 zo dňa 23. 2. 2017 k bodu programu:
Dodatok č.11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 27.1.2003 v znení jej
dodatkov – príloha č.3
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Dodatok podpísaný 30. 6. 2017
Zverejnený: 3. 7. 2017
je podpísaný a účinnosť nadobudol 4.7.2017
• Uznesenie C.2 rokovania č. 16/2017 zo dňa 24. 4 . 2017 k bodu programu:
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 23 303,15
Zodpovedný za plnenie: Rievajová Zuzana
Stav plnenia: SPLNENÉ
Prebytok bol odvedený do rezervného fondu obce dňa 22.5.2018 vo výške 23 303,15 €
• Uznesenie C.3 rokovania č. 16/2017 zo dňa 24. 4 . 2017 k bodu programu:
Úpravu rozpočtu obce Pliešovce a ZŠ s MŠ Pliešovce opatrením č. 3/2017.
Zodpovedný za plnenie: Rievajová Zuzana

Stav plnenia: SPLNENÉ
Úprava bola zapracovaná do rozpočtu obce
•

Uznesenie C.4 rokovania č. 16/2017 zo dňa 24. 4 . 2017 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 85 m2 z pozemku CKN p.č. 12031/1 zast. plocha o
výmere 7373 m2 v katastrálnom území Pliešovce, zapísaný na LV č. 3411, pri rodinnom dome súp.č.
693 v cene podľa znaleckého posudku, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým,
že na uvedenom pozemku je postavený oporný múr pri rodinnom dome súp.č. 693. 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: SPLNENÉ

zver. 14.8.2018
29/2018 z 3.9.2018
• 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.6 rokovania č. 16/2017 zo dňa 24. 4 . 2017 k bodu programu:
Nájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce v k.ú. Pliešovce nachádzajúcich sa v zadnej časti
na prízemí budovy zdravotného strediska súp. č. 5 na parcele CKN č. 98/1 zastavané plochy a
nádvoria vedené na LV č. 131 o celkovej výmere 53,32 m2 (predsieň, 3 menšie miestnosti, WC a 2
sprchovacie kúty) v cene nájmu 21 €/m2/rok a vedľajšie náklady (el. energia) na obdobie päť rokov
od 1.6.2017 v zmysle § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný
osobitného zreteľa pre Katarínu Ďurišovú, Obrancov mieru 704/8, 962 63 Pliešovce na zriadenie
prevádzky na medicinálnu pedikúru. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Priestor bol zrekonštruovaný
a dodnes je nevyužívaný, lebo o jeho nájom nebol záujem.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Nájomná zmluva č. 3 /2017
Uzatvorená 27. 2. 2017
zverejnená : 27. 2. 2017
• Uznesenie C.7 rokovania č. 16/2017 zo dňa 24. 4 . 2017 k bodu programu:
Zámer o predĺženie nájmu časti nebytových priestorov vo vlastníctve obce v k.ú. Pliešovce
nachádzajúcich sa v budove kotolne súp. č. 1245 na parcele CKN č.4230/20 zastavané plochy a
nádvoria vedené na LV č. 131 o celkovej výmere 605 m2, výmera prenajatých nebytových priestorov
je 212 m2 v cene nájmu 15,- €/m2/rok na obdobie 10 rokov od 01.01.2018 v zmysle § 9a ods. 9c
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu: priestory
slúžia pre plynovú kotolňu, ktorú doterajší nájomca zrekonštruoval.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Zámer nájmu zverejnený dňa 9.6.2017
•

Uznesenie C.8 rokovania č. 16/2017 zo dňa 24. 4 . 2017 k bodu programu:
Zámer prenájmu časti pozemku EKN p.č. 6833/1 trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 3366 m2, v
k.ú. Pliešovce zapísaný na LV č. 131. Predmetom prenájmu je časť parcely o výmere približne 2000
m2 v zmysle § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
poľnohospodárske účely na obdobie 5 rokov v cene 30,00 €/ha/rok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý je daný tým, že nemá uvedený pozemok v nájme PD Pliešovce ani iný nájomca a nie je
obcou využívaný
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Zámer prenájmu bol zverejnený dňa 9.6.2017
• Uznesenie C.9 rokovania č. 16/2017 zo dňa 24. 4 . 2017 k bodu programu:
Podanie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti v programe Podpora rozvoja športu na rok
2017 v podprograme Výstavba detských ihrísk na rekonštrukciu obecného detského ihriska a v
podprograme Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku na rekonštrukciu umelého
trávnika na multifunkčnom ihrisku na ul. Školskej.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: SPLNENÉ
Výzva bola zrušená, nakoľko žiadosti bolo veľa a nevedeli sa spravodlivo rozhodnúť, komu prideliť
fin. prostriedky.
•

Uznesenie II. 1 rokovania č. 16/2017 zo dňa 24. 4 . 2017 k bodu programu:
VZN o úprave podávania požívania alkoholických nápojov
odpovedný za plnenie: Ing. Štefan Sýkora .- starosta obce
Stav plnenia: SPLNENÉ

VZN 114/2017 zverejnený pred schválením 7. 4. 2017 na webovom sídle
Schválený : 24. 4. 2017
Účinný od 10. 5. 2017
Zverejnený po schválení : 25. 4. 2017
• Uznesenie II. 2 rokovania č. 16/2017 zo dňa 24. 4 . 2017 k bodu programu:
Dodatok č. 2 k VZN č. 111/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom, objemovým odpadom na území obce Pliešovce
Zodpovedný za plnenie: Rievajová Zuzana
Stav plnenia: SPLNENÉ
Dodatok č. 2 k VZN 111/2015 zverejnený pred schválením 7. 4. 2017 na webovom sídle
Schválený : 24. 4. 2017
Účinný od 10. 5. 2017
Zverejnený po schválení : 25. 4. 2017
• Uznesenie A1 rokovania č. 17/2017 zo dňa 16. 6. 2017 k bodu programu:
V zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámenu svojho majetku, a to: pozemkov EKN parc. č. 4778/2 orná pôda o výmere 1707 m2 a parc. č.
4779 orná pôda o výmere 1142 m2 v k.ú. Pliešovce, zapísaných na LV č. 131 za pozemok EKN parc.č.
5267/1 orná pôda o výmere 1639 m2 v k.ú. Pliešovce, zapísaný na LV č. 1483 vo vlastníctve Štefana
Hybského, Zvolen - Môťová, Záhonok 488/11 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa
jedná o vysporiadanie pozemku medzi obecnými pozemkami areálu Rázputie a ucelenie obecných
pozemkov. Náklady s prevodom bude znášať obec.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 31.5.2017 , ZZ 2/2017 z 19.6.2017, V 18.7.2017
• Uznesenie A2 rokovania č. 17/2017 zo dňa 16. 6 . 2017 k bodu programu:
Predloženie ŽŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v
Pliešovciach“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, 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. 9 500 € ;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: SPLNENÉ
Žiadosť bola predložená 20.6.2017, nebola schválená rozhodnutie prišlo 3.7.2018.
•

Uznesenie C.2 rokovania č. 18/2017 zo dňa 26. 6 . 2017 k bodu programu:
Úpravu finančného a programového rozpočtu obce a ZŠ s MŠ opatrením č. 4/2017
Zodpovedný za plnenie: Rievajová Zuzana
Stav plnenia: SPLNENÉ
Úprava bola zapracovaná do rozpočtu obce
•

Uznesenie C. 3 rokovania č. 18/2017 zo dňa 26. 6 . 2017 k bodu programu:
Predĺženie nájmu časti nebytových priestorov vo vlastníctve obce v k.ú. Pliešovce nachádzajúcich sa
v budove kotolne súp. č. 1245 na parcele CKN č.4230/20 zastavané plochy a nádvoria vedené na LV
č. 131 o celkovej výmere 605 m2, výmera prenajatých nebytových priestorov je 212 m2 v cene
nájmu 15,- €/m2/rok na obdobie 10 rokov od 01.01.2018 pre spoločnosť STEFE THS, spol. s r.o.,
Revúca, IČO: 36 045 409 v zmysle § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu: priestory slúžia pre plynovú kotolňu, ktorú doterajší nájomca

zrekonštruoval.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve zo dňa 6.6.2002 zo STEFE THS, s.r.o., Revúca podpísaný dňa
30.6.2017.
•

Uznesenie C 4 rokovania č. 18/2017 zo dňa 26. 6 . 2017 k bodu programu:
Zámer nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce Pliešovce v zmysle §9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti
Polyfunkčný objekt v Pliešovciach, ktorý je zapísaný na LV 131 v k.ú. Pliešovce na pozemku CKN
par.č. 4026/172 zastavané plochy a nádvoria budova súp.č. 740 na prízemí budovy o výmere 29 m2
na obdobie 3 roky od 1.11.2017 z dôvodu, že priestory boli prioritne určené na prevádzkovanie
obchodu a služieb pre občanov obce.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Zámer nájmu zverejnený dňa 9.6.2017.
•

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 a že si môže prísť podpísať zmluvy, viac sa neozval.
•

Uznesenie C. 6 rokovania č. 18/2017 zo dňa 26. 6 . 2017 k bodu programu:
Predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti Polyfunkčný objekt v
Pliešovciach vo vlastníctve obce Pliešovce zapísaný na LV 131 v k.ú. Pliešovce na parcele CKN
4026/172 zast. plocha súp.č. 740 na prízemí budovy o výmere 52,84 m2 s poskytovaním služieb –
kaderníctvo pre Ľubomíru Sopkovú, Tajovského 655/3, Pliešovce v pôvodnej cene nájmu 1,50
€/m2/mesiac + vedľajšie náklady a za pôvodných podmienok, z dôvodu, že o uvedené priestory
nikto iný neprejavil záujem a žiadateľka bude pokračovať v poskytovaní služieb na účel, na ktorý jej
bol priestor prenajatý a pôvodne schválený na obdobie 3 roky od 1.8.2017 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: SPLNENÉ
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2014-NP pre Ľubomíru Sopkovú,
Pliešovce
Podpísaný 31. 7. 2017
Zverejnený: 31. 7. 2017
• 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.8 rokovania č. 18/2017 zo dňa 26. 6 . 2017 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 novovytvorených pozemkov oddelených
geometrickým plánom č. 44049366-112/2016 vyhotoviteľa Ing. Andreja Peťka, Dobrá Niva 235/28
od pozemkov CKN parc.č. 13497/1 zast.pl. o výmere 8090 m2 a CKN parc.č. 13520 zast.pl. o výmere
9411 m2 v k.ú. Pliešovce, zapísaných na LV č. 131, 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 užívatelia nemali možnosť vysporiadania vlastníctva k pozemkom, nakoľko sa jedná o
územie, ktoré prešlo z Vojenského obvodu Lešť. Náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 9.6.2017

KZ 9/2017 z 21.8.2017, Zp. 31.8. – 20.9.2017, V 19.10.2017

•

Uznesenie C.9 rokovania č. 18/2017 zo dňa 26. 6 . 2017 k bodu programu:
Nájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Pliešovce a to novovytvorených pozemkov oddelených
geometrickým plánom č. 44049366-112/2016 vyhotoviteľa Ing. Andreja Peťka, Dobrá Niva 235/28
od pozemkov CKN parc.č. 13497/1 zast.pl. o výmere 8090 m2 a CKN parc.č. 13520 zast.pl. o výmere
9411 m2 v k.ú. Pliešovce, zapísaných na LV č. 131 a to nasledovne:
- pozemok CKN par.č. 13497/11 zast.pl. o výmere 113 m2 pre Júliusa Bystrianskeho, Vlkanovská
196/33, Pliešovce
- pozemok CKN par.č. 13497/12 zast.pl. o výmere 393 m2 pre Milana Mikuláša a Máriu Mikulášovú,
Pliešovce 467
- pozemok CKN par.č. 13520/15 zast.pl. o výmere 333 m2 pre Máriu Šajbanovú, Pliešovce 464
v cene nájmu 0,20 €/m2/rok na obdobie 5 rokov od 1.7.2017 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: SPLNENÉ
Stav plnenia: Zmluva č. 1/2017-PP o nájme pozemku podpísaná 30.6.2017 pre M.Šajbanovú
podpísaná 30. 6. 2017, zverejnená 4. 7. 2017
Zmluva č. 2/2017-PP o nájme pozemku z účinnosťou čo 28.7.2017 pre M.Mikulášovú a Milana
Mikuláša – podpísaná 30. 6. 2017, zverejnená 4. 7. 2017
Zmluva č. 3/2017-PP o nájme pozemku podpísaná 30.6.2017 pre J.Bystrianskeho, podspísaná 30.
6.2017, zverejnená 27. 7. 2018
• 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

•

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 C. 14 rokovania č. 18/2017 zo dňa 26. 6 . 2017 k bodu programu:
Zámer prenájmu káblových rozvodov (televíznych a internetových) a príslušnej technológie za
účelom prevádzkovania, údržby a rozvoja káblovej televízie a internetu za podmienok:
- dĺžka prenájmu 10 rokov
- výška nájomného sa určí vo výške investícií:
- skvalitnenie príjmu v krajných vetvách jednotlivých trás
- dokončenie digitalizácie programov
- zatiahnutie optického kábla do chráničky na miestnu časť Zábava
- skvalitnenie internetovej služby
- poskytnutie kanálu pre obecné vysielanie
Prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný z dôvodu prevádzkovania telekomunikačnej siete v
obci, ktorá by bola vhodná pre prevádzkovanie televíznych a internetových rozvodov v obci.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: SPLNENÉ
Zámer nájmu je zverejnený 30.6.2017.

•

Uznesenie B. 1 z rokovania č. 19/2017 zo dňa 4. 9. 2017 k bodu programu:
Úpravu finančného a programového rozpočtu obce Pliešovce opatrením č. 5/2017 a Základnej školy
s materskou školou Pliešovce.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Úprava bola zapracovaná do rozpočtu obce

•

Uznesenie B. 2 z rokovania č. 19/2017 zo dňa 4. 9. 2017 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 novovytvorených pozemkov parc.č.
4026/392 zast.pl. o výmere 19 m2, parc.č. 4026/393 zast.pl. o výmere 20 m2, parc.č. 4026/394
zast.pl. o výmere 19 m2, parc.č. 4026/395 zast.pl. o výmere 19 m2, parc.č. 4026/396 zast.pl. o
výmere 20 m2, parc.č. 4026/397 zast.pl. o výmere 19 m2, parc.č. 4026/398 zast.pl. o výmere 18 m2,
parc.č. 4026/399 zast.pl. o výmere 20 m2, parc.č. 4026/400 zast.pl. o výmere 55 m2, parc.č.
4026/401 zast.pl. o výmere 53 m2, oddelené geometrickým plánom č. 47 843 632-128/2017
vyhotoviteľa Martin Lauroško GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina od pozemku CKN parc.č.
4026/180 zast.pl. o výmere 3829 m2 zast.pl. v k.ú. Pliešovce, zapísaného na LV č. 131, za kúpnu
cenu vo výške 5,33 EUR/m2 v zmysle znaleckého posudku č. 23/2016 znalca Ing. Miroslava Halaja
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o časti pozemku pri záhradách
vlastníkov susedných pozemkov na ktorých majú záujem si vybudovať oplotenie. Náklady spojené s
prevodom znášajú kupujúci
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 23.11.2017
22/2017 z 13.12.2017
• Uznesenie B. 3 z rokovania č. 19/2017 zo dňa 4. 9. 2017 k bodu programu:
Odkúpenie nehnuteľností - pozemok CKN parc.č. 336/3 záhrady o výmere 606 m2 a objekt Kolkáreň
v katastrálnom území Pliešovce zapísaný na LV č. 1221 vo vlastníctve ½ Ing. Mária Kocková,
Pliešovce 379 a ½ Štefan Rievaj, Pliešovce 379 za kúpnu cenu 2268,70 €. Náklady s prevodom bude
znášať obec.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
KZ 11/2017 z 7.12.2017, V 5.1.2018
•

Uznesenie B. 4 z rokovania č. 19/2017 zo dňa 4. 9. 2017 k bodu programu:
Harmonogram prác na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
na rok 2017 a menovanie dielčích inventarizačných komisií.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: SPLNENÉ
Inventúra bola vykonaná v obci a vo všetkých organizáciách. Výsledky boli predložené na
rokovanie OZ 26.2.2018.
• Uznesenie B. 5 z rokovania č. 19/2017 zo dňa 4. 9. 2017 k bodu programu:
Zámer nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v k.ú. Zaježová nachádzajúcich sa v budove
súp.č. 5 na pozemku par.č. CKN č. 9764/39 zastavané plochy a nádvoria vedené na LV č. 382 o
celkovej výmere 40 m2 v cene nájmu 14 €/rok (cena bez vedľajších nákladov) na obdobie trvania
platnej nájomnej zmluvy do 28.2.2019 v zmysle § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu: miestnosť bude poskytnutá súkromnej Základnej
škole v Zaježovej, ktorá má v prenájme jednu miestnosť, ktorá kapacitne nepostačuje pre zvýšený
počet detí a zaväzuje sa prenajatú miestnosť uvoľniť kedykoľvek pre potreby obce, ale aj pre
kultúrne akcie, krúžky a bohoslužby.

Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Zámer nájmu zverejnený 13.10.2017
• Uznesenie B. 6 z rokovania č. 19/2017 zo dňa 4. 9. 2017 k bodu programu:
Dotáciu pre Evanjelickú cirkev a.v. v Pliešovciach vo výške 5 000 € na opravu fasády a veže.
Zodpovedný za plnenie: Rievajová Zuzana

Stav plnenia: SPLNENÉ
➢
➢
➢
➢

Zmluva 5/2017 podpísaná 2.10.2017
Dotácia poskytnutá vo výške 5000,-- Eur
Zverejnená 3. 10. 2017
Dotácia vyúčtovaná 18. 12. 2017
• Uznesenie B. 7 z rokovania č. 19/2017 zo dňa 4. 9. 2017 k bodu programu:
Nájom káblových rozvodov (televíznych a internetových), príslušnej technológie a priestorov hlavnej
stanice TKR v SD Družba súp.č. 36 na pozemku CKN par. č. 176/2 zastav. plochy a nádvoria v k.ú.
Pliešovce zapísanej na LV 131 na prízemí budovy o výmere 16,50 m2 za účelom prevádzkovania,
údržby a rozvoja káblovej televízie a internetu za podmienok :
- dĺžka prenájmu 10 rokov
- výška nájomného sa určí vo výške investícií
- dodatočné nájomné vo výške 300,- €/mesačne + vedľajšie náklady (spotreba el. energie v
priestoroch hlavnej stanice)
- skvalitnenie príjmu v krajných vetvách jednotlivých trás
- dokončenie digitalizácie programov
- zatiahnutie optického kábla do chráničky na miestnu časť Zábava
- skvalitnenie internetovej služby
- poskytnutie kanálu pre obecné vysielanie
Prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný z dôvodu prevádzkovania telekomunikačnej siete v
obci, ktorá by bola vhodná pre prevádzkovanie televíznych a internetových rozvodov v obci pre
firmu Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Zmluva o nájme priestoru a súboru hnuteľných vecí zo dňa 29.9.2017 s fi. Detronics, s.r.o., Zvolen
s dátumom účinnosti 6.10.2017. Uzatvorená 29. 9. 2017, zverejnená 5. 10. 2017
•

Uznesenie B. 8 z rokovania č. 19/2017 zo dňa 4. 9. 2017 k bodu programu:
Zámer odpredaja pozemku v zmysle §9a ods. 8e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok EKN p.č. 3999 orná pôda o výmere 73 m2 v katastrálnom
území Pliešovce, zapísaný na LV č. 131, pri rodinnom dome súp.č. 654 v cene podľa znaleckého
posudku, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že uvedený pozemok je
dlhodobo užívaný a prístupný od záhrady rodinnom dome súp.č. 654. Náklady spojené s prevodom
znáša kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 23. 11. 2017
22/2017 z 13.12.2017

•

Uznesenie B. 9 z rokovania č. 19/2017 zo dňa 4. 9. 2017 k bodu programu:
Nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti Polyfunkčný objekt v Pliešovciach
vo vlastníctve obce Pliešovce v k.ú. Pliešovce zapísaný na LV 131 na parcele CKN 4026/172 zast.
plocha súp.č. 740 na prízemí budovy o výmere 29 m2 s poskytovaním služieb – kozmetickomasérsky salón pre Danielu Sopkovú, Tajovského 655/3, Pliešovce v cene nájmu 2,60 €/m2/mes. +
vedľajšie náklady (spotreba vody, el. energie, plynu a ostatné) na obdobie 3 roky od 1.11.2017 v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2017-NP zo dňa 30.10.2017, zverejnená 1.11.2017
•

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: V PLNENÍ

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3465212&l=sk Zverejenená v CRZ dňa 22.5.2018.
Realizácia a vybudovanie prebehlo. Momentálne sa rieši kolaudácia objektu a následne
zaradenie do majetku.
• Uznesenie B. 11 z rokovania č. 19/2017 zo dňa 4. 9. 2017 k bodu programu:
Odpredaj časti podniku INFO KANAL Pliešovce, spol. s r.o. spoločnosti Detronics Plus, s.r.o., Zvolen.
Jedná sa o časť podniku vykonávajúcej retransmisiu nezmenených TV programov. Cena v zmysle
inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok k 30.9.2017
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Zmluva o predaji časti podniku pre spoločnosť Detronics Plus, s.r.o. Zvolen zo dňa 29.9.2017
zverejnené dňa 2.10.2017. Postup na stránke - obecné organizácie, INFO KANÁL Pliešovce s.r.o.,
zmluvy.
• Uznesenie II. 1 z rokovania č. 19/2017 zo dňa 4. 9. 2017 k bodu programu:
VZN č. 115/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
Schválený : 4. 9. 2017
Účinný od: 19. 9. 2017
Zverejnený po schválení : 5. 9. 2017
• 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 A.2 z rokovania č. 20/2017 zo dňa 28. 9. 2017 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 2017, 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
Projekt nebol schválený
• Uznesenie A.3 z rokovania č. 20/2017 zo dňa 28. 9. 2017 k bodu programu:
Úpravu finančného a programového rozpočtu obce Pliešovce opatrením č. 6/2017
Zodpovedný za plnenie: Rievajová Zuzana
Stav plnenia: SPLNENÉ
Úprava bola zapracovaná do rozpočtu obce
• Uznesenie B.1 z rokovania č. 21/2017 zo dňa 30. 10. 2017 k bodu programu:
Úpravu finančného a programového rozpočtu obce opatrením č. 7 /2017 a úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ
Zodpovedný za plnenie: Rievajová Zuzana
Stav plnenia: SPLNENÉ
Úprava bola zapracovaná do rozpočtu obce
•

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.3 z rokovania č. 21/2017 zo dňa 30. 10. 2017 k bodu programu:
Zámer zámeny pozemku vo vlastníctve obce Pliešovce podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku CKN parc.č. 4236/53 zast.pl. o
výmere 118 m2 v k.ú. Pliešovce, zapísaného na LV č. 131 za pozemok CKN parc.č. 4236/52 zast.pl. o
výmere 83 m 2 v k.ú. Pliešovce, zapísaného na LV č. 615 vo vlastníctve SR, správca Centrum výcviku
Lešť, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o vysporiadanie vlastníctva k
pozemkom v oplotenom areáli Vojenského klubu súp.č. 700 v cene podľa znaleckého posudku,
náklady na geometrický plán a znalecký posudok znáša Centrum výcviku Lešť a návrh na vklad obec.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zverejnené 23.11.2017
22/2017 z 13.12.2017

•

Uznesenie B.4 z rokovania č. 21/2017 zo dňa 30. 10. 2017 k bodu programu:
Vrátenie časti majetku obce z členského vkladu PD Pliešovce v časti Siele, ktoré nebolo predmetom
vrátenia v roku 2010 a 2016 a to: oplotenie areálu Siele, výrobňu tvarovaných krmív KLTK 700, sklad
melasy KLTK, poľnú cestu Siele -Neresnica, terénne úpravy VTK, žumpu KLTK Siele, odvodnenie
areálu VTK, vonkajší vodovod VTK, Pavilón 1 OMD Siele - technológia, Pavilón 2 OMD Siele technológia, podzemný vodojem a oplotenie od 01.11.2017.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: SPLNENÉ
Zmluva o vrátení podielu majetku z členského vkladu, dátum účinnosti zmluvy 9.11.2017,
zaradené do majetku obce od 1.11.2017.
•

Uznesenie B.5 z rokovania č. 21/2017 zo dňa 30. 10. 2017 k bodu programu:
Nájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce v k.ú. Zaježová nachádzajúcich sa v budove súp.č.
5 na pozemku par.č. CKN č. 9764/39 zastavané plochy a nádvoria vedené na LV č. 382 o celkovej
výmere 40 m2 v cene nájmu 14 €/rok (cena bez vedľajších nákladov) na obdobie trvania platnej
nájomnej zmluvy do 28.2.2019 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
pre Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO:
35998407 (zriaďovateľ školy) ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu: miestnosť bude
poskytnutá Súkromnej základnej škole, Zaježová 5, Pliešovce ktorá má v prenájme jednu miestnosť,
ktorá kapacitne nepostačuje pre zvýšený počet detí a zaväzuje sa prenajatú miestnosť uvoľniť
kedykoľvek pre potreby obce, ale aj pre kultúrne akcie, krúžky a bohoslužby.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: SPLNENÉ
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve zo dňa 31.10.2017, dátum účinnosti 8.11.2017. zverejnená 7. 11.
2017
•

Uznesenie B.6 z rokovania č. 21/2017 zo dňa 30. 10. 2017 k bodu programu:
Poskytnutie odmien za rok 2017 pre zamestnancov OcÚ a ZŠ s MŠ do výšky 10% z objemu použitých
mzdových prostriedkov vrátane osobných nákladov za rok 2017.
Zodpovedný za plnenie: Cútová Dana – oddelenie kultúry, miezd, pokladňa
Stav plnenia: SPLNENÉ
Odmeny boli poskytnuté zamestnancom v mzdách za mesiach 11/2017 s výplatným termínom v
12/2017
•

Uznesenie´B.7 z rokovania č. 21/2017 zo dňa 30. 10. 2017 k bodu programu:
Poskytnutie odmien za rok 2017 pre hlavnú kontrolórku a zástupcu starostu vo výške 10% z objemu
použitých mzdových prostriedkov vrátane osobných nákladov za rok 2017.
Zodpovedný za plnenie: Cútová Dana – oddelenie kultúry, miezd, pokladňa
Stav plnenia: SPLNENÉ
Odmeny boli poskytnuté zamestnancom v mzdách za mesiach 11/2017 s výplatným termínom
12/2017
•

Uznesenie B.8 z rokovania č. 21/2017 zo dňa 30. 10. 2017 k bodu programu:
Zámer zámeny 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 pozemku EKN parc.č. 705 ttp o
výmere 2379 m2 v k.ú. Pliešovce, zapísaného na LV č. 131 za pozemok EKN parc.č. 1031 orná pôda
o výmere 2897 m2 v k.ú. Pliešovce, zapísaného na LV č. 2414 vo vlastníctve Štefan Rievaj, Pliešovce,
Červenákova 379/4 ako 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
zverejnené 23. 11. 2017
22/2017 z 13.12.2017
• Uznesenie B.9 z rokovania č. 21/2017 zo dňa 30. 10. 2017 k bodu programu:
Zámer nájmu časti pozemku o výmere 24 m2 z parcely CKN č.156/4 o celkovej výmere 175 m2
zastavaná plocha v k.ú. Pliešovce vedenej na LV č. 131 na obdobie 5 rokov v zmysle § 9a ods. 9c
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu z dôvodu
umiestnenia prenosnej garáže pre obyvateľa bytového domu na ul.Štúrovej č.602/7. Prenajatý
pozemok je ako dvor bytového domu, kde sú umiestnené radové garáže bytového domu na
ul.Štúrovej č.602/7. Cena prenajatého pozemku je 40 € ročne.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Dátum zverejnenia dňa 28.11.2017.
•

Uznesenie II. 1 z rokovania č. 21/2017 zo dňa 30. 10. 2017 k bodu programu:
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Zodpovedný za plnenie: Ing. Kuštárová Zuzana – oddelenie daní a poplatkov
Stav plnenia: SPLNENÉ
VZN 116/2017 Zverejnené pred schválením 13. 10. 2017 na webovom sídle
Schválené : 30. 10. 2017
Účinné od 14. 11. 2017
Zverejnené po schválení : 31. 10. 2017
• Uznesenie B.1 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Úpravu finančného a programového rozpočtu obce opatrením č. 9 /2017 a úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ
Zodpovedný za plnenie: Rievajová Zuzana
Stav plnenia: SPLNENÉ
Úprava bola zapracovaná do rozpočtu obce
•

Uznesenie B.4 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Zámer predaja 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 parc.č.
11890/17 lesný pozemok o výmere 6989 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 4404936695/2017 vyhotoviteľa Ing. Andrej Peťko, Dobrá Niva 235/28 od pozemku v k.ú. Zaježová, CKN parc.č.
11890/1 lesný pozemok o výmere 904340 m2 zapísaného na LV č. 382 a lesný porast na
novovzniknutom pozemku parc.č. 11890/17 o výmere 6989 m2 za kúpnu cenu 7019,88 € 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 znáša kupujúci. mer predja
nehnuteľnosti Zaježová
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda

Stav plnenia: ZRUŠNÉ
Zrušené uznesením B1 z rokovania 23/2018 z 26. 2. 2018
•

Uznesenie B.5 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Nájom zvyšnej časti pozemku o výmere 123 m2 z pozemku CKN par. č. 13497/11 zast. plocha o
celkovej výmere 236 m2 vo vlastníctve obce Pliešovce (novovytvorený pozemok) oddelený
geometrickým plánom č. 44049366-112/2016 vyhotoviteľa Ing. Andreja Peťka, Dobrá Niva 235/28 v
k.ú. Pliešovce zapísaný na LV č. 131 pre Júliusa Bystrianskeho, Vlkanovská 196/33, Pliešovce v cene

nájmu 0,20 €/m2/rok do doby nájmu platnej nájomnej zmluvy v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že užívateľ nemal možnosť
vysporiadania vlastníctva k pozemkom, nakoľko sa jedná o územie, ktoré prešlo z Vojenského
obvodu Lešť a časť pozemku už má v nájme.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2017-PP o nájme pozemku s Júliusom Bystrianskym, Pliešovce zo dňa
28.12.2017, s účinnosťou od 30.12.2017, zverejnená 29.12.2017
•

Uznesenie B.6 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Odpredaj pozemku v zmysle §9a ods. 8e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Jedná sa o pozemok EKN parc.č. 3999 orná pôda o výmere 73 m2 v k.ú. Pliešovce,
zapísaný na LV č. 131, do vlastníctva: Jozef Ľupták a Anna Ľuptáková, Pliešovce 577, za kúpnu cenu
vo výške 154,03 EUR v zmysle znaleckého posudku č. 105/2017 znalca Ing. Jána Šutého z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok je dlhodobo užívaný a prístupný od
záhrady rodinného domu súp.č. 654. Náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 23.11.2017

KZ 2/2018 z 26.1.2018, Zp. 20.2.2018, V 29.3.2018

•

Uznesenie B.7 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Zámenu pozemku vo vlastníctve obce Pliešovce podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku CKN parc.č. 4236/53 zast.pl. o výmere 118
m2 v k.ú. Pliešovce, zapísaného na LV č. 131 za pozemok CKN parc.č. 4236/52 zast.pl. o výmere 83
m2 v k.ú. Pliešovce, zapísaného na LV č. 615 vo vlastníctve SR, správca Centrum výcviku Lešť, ako
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v
oplotenom areáli Vojenského klubu súp.č. 700. Cena podľa znaleckého posudku č. 21/2017
vyhotoviteľa Ing. Miroslava Halaja, Pliešovce je: p.č. 4236/52 – 257,30 € a p.č. 4236/53 – 365,80 €,
preto náklady na geometrický plán a znalecký posudok znáša žiadateľ - Centrum výcviku Lešť a
návrh na vklad obec.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 23.11.2017

ZZ 1/2018 z 22.1.2018, V 9.5.2018

•

Uznesenie B.8 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 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 Ing.
Jozefa Hucáka, Litava 69, 962 44 Litava 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 žiadateľ odkúpený byt za účelom umiestnenia prenosnej garáže.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ

Nájomná zmluva č. 7/2017-Poz s Ing. Jozefom Hucákom, s účinnosťou od 1.1.2018, uzatvorená 29.
12. 2017, zverejnená 5. 1. 2018
•

Uznesenie B.9 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Odpredaj pozemkov v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a to pozemkov v k.ú. Pliešovce, zapísané na LV č. 131, CKN: parc.č. 4026/392

zast.pl. o výmere 19 m2 - pre Milan Sláviček a Martina Slávičková, Pliešovce, Kollárova 759/1, parc.č.
4026/393 zast.pl. o výmere 20 m2 - pre Martina Kršiaková, Pliešovce, Školská 10/8, parc.č. 4026/394
zast.pl. o výmere 19 m2 – pre Jana Trnavská, Pliešovce, Kollárova 757/5, parc.č. 4026/395 zast.pl. o
výmere 19 m2 – pre Ján Haško a Beáta Hašková, Pliešovce, Kollárova 756/7, parc.č. 4026/396
zast.pl. o výmere 20 m2 – pre Peter Meliška a Anna Melišková, Pliešovce, Kollárova 755/9, parc.č.
4026/397 zast.pl. o výmere 19 m2 – pre Diana Kuricová, Detva – sídlisko, Dolinky 1335/1 - podiel ½ a
Martin Paľov, Pliešovce, Kollárova 754/11 - podiel ½, parc.č. 4026/398 zast.pl. o výmere 18 m2 –
Marian Žigo a Marta Žigová, Pliešovce, Kollárova 753/13, za kúpnu cenu vo výške 5,33 EUR/m2 v
zmysle znaleckého posudku č. 23/2016 znalca Ing. Miroslava Halaja z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktoré sú dané tým, že sa jedná o časti pozemku pri záhradách vlastníkov susedných
pozemkov na ktorých majú záujem si vybudovať oplotenie. Náklady spojené s prevodom znášajú
kupujúci.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
zver. 23.11.2017

KZ 1/2018 z 8.1.2018, Zp. 5.3,6.3,12.3.2018, V 2.5.2018

•

Uznesenie B.10 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Odpredaj pozemkov v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a to: pozemkov CKN parc.č. 12045/8 zast.pl. o výmere 91 m2 a CKN parc.č.
12026/33 ost.pl. o výmere 67 m2 v k.ú. Pliešovce, zapísané na LV č. 131, do vlastníctva: Ján Knoška,
Pliešovce, Podjavorie 799 za kúpnu cenu vo výške 237,- EUR v zmysle znaleckého posudku č.
20/2017 znalca Ing. Miroslava Halaja z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že
pozemky sú pre obec neupotrebiteľné a pre žiadateľa sa jedná o prístup na jeho nehnuteľnosti 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. 23.11.2017
KZ 3/2018 z 31.1.2018, Zp. 6.2.2018, V 8.3.2018
• Uznesenie B.11 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Zámenu pozemku 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 v k.ú. Pliešovce,
zapísaného na LV č. 131 za pozemok EKN parc.č. 1031 orná pôda o výmere 2897 m2 v k.ú.
Pliešovce, zapísaného na LV č. 2414 vo vlastníctve Štefan Rievaj, Pliešovce, Červenákova 379/4, ako
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
zver. 23.11.2017
ZZ 2/2018 z 24.1.2018, V 27.3.2018
• Uznesenie B.12 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Zámer nájmu 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 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
Zámer bol zverejnený dňa 4.4.2018.

•

Uznesenie B.13 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Nájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce v k.ú. Pliešovce nachádzajúcich sa na prízemí
budovy Zdravotného strediska súp. č. 5 na pozemku CKN par. č. 98/1 zastavané plochy zapísané na
LV 131 o celkovej výmere 71,06 m2 (3 miestnosti, WC a miestnosť pre personál) pre MUDr.
ŠIDLOVÁ, s.r.o., Kremnická 2, 960 01 Zvolen, IČO: 36636941 v cene nájmu 106,59 €/ mesačne +
vedľajšie náklady (elektrická energia) v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení z dôvodu, že priestor sa využíva na poskytovanie lekárskych služieb, žiadateľ
bude pokračovať v poskytovaní uvedených služieb. Je v záujme obce udržať detskú ambulanciu a
zabezpečiť pokračovanie lekárskych služieb bez prerušenia prevádzky.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 4/2012 zo dňa 14.12.207 s dátumom
účinnosti od 1.1.2018.
• 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: Rievajová Zuzana, Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: V PLNENÍ
-Zmluva č. 1/2018, podpísaná 15.02.2018
-Dotácia poskytnutá vo výške 15 000,00 €
-Zmluva zverejnená dňa 15.02.2018
-Dotácia zatiaľ nevyúčtovaná
• Uznesenie B.16 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev na výmenu okien a náter striech nad zvonmi v
rímskokatolíckom kostole na rok 2018 vo výške 2 000,- €
Zodpovedný za plnenie: Rievajová Zuzana, Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Zmluva č. 3/2018, podpísaná 19.02.2018
-Dotácia poskytnutá vo výške 2 000,00 €
-Zmluva zverejnená dňa 24.03.2018
-Dotácia vyúčtovaná dňa 15.10.2018
• 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: Rievajová Zuzana, Ing. Homolová Slavomíra – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: V PLNENÍ
•

Uznesenie B.18 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Nájomné pre Obecné lesy Pliešovce s.r.o. na rok 2018 vo výške 10 000,- € podľa schválenej
Nájomnej zmluvy zo dňa 30.03.2007
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: SPLNENÉ
Nájomné bolo zaúčtované do predpisu pre rok 2018 a v súčasnosti aj zaplatené.
•

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

•

Uznesenie B.20 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 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 31.12.2018.
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: SPLNENÉ
Nájomné zmluvy boli predĺžené a ku zmluvám sa vypracovali dodatky, ktoré boli všetky
zverejnené a ktoré sa každý rok predlžujú len na obdobie jedného roka.
• Uznesenie B.21 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Odpustenie úhrad za opatrovateľskú službu do 28.2.2018.
Zodpovedný za plnenie: Mgr. Krištofíková – majetkovo-právne oddelenie, stavebná a sociálna
agenda
Stav plnenia: SPLNENÉ
ukončené
• Uznesenie B.22 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 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 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, zapísaného
na LV č. 3411, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku, 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
zverjenené 6. 4. 2018
25/2018 z 23.4.2018
•

Uznesenie II. 1 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 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. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu

Stav plnenia: SPLNENÉ
Príloha č. 1 k VZN č. 98 zverejnené pred schválením 28. 11. 2017 na webovom sídle
Schválené: 13. 12. 2017
Účinné od 1. 1. 2018
Zverejnené po schválení: 14. 12. 2017
• Uznesenie II. 2 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2018
Zodpovedný za plnenie: Ing. Kuštárová Zuzana – oddelenie daní a poplatkov

Stav plnenia: SPLNENÉ
VZN 117/2017 zverejnené pred schválením 28. 11. 2017 na webovom sídle
Schválené: 13. 12. 2017
Účinné od 1. 1. 2018
Zverejnené po schválení : 14. 12. 2017

•

Uznesenie II. 3 z rokovania č. 22/2017 zo dňa 13. 12. 2017 k bodu programu:
Dodatok č. 2 k VZN č. 94 o prenájme komunálnych bytov
Zodpovedný za plnenie: Ing. Pántiková Ivana – ekonómka obecného úradu
Stav plnenia: SPLNENÉ
Dodaok č. 2 k VZN č. 94/2012 zverejnené pred schválením 28. 11. 2017 na webovom sídle
Schválené: 13. 12. 2017
Účinné od 1. 1. 2018
Zverejnené po schválení : 14. 12. 2017

