Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a ostatných zúčastnených.
Zapisovateľ: Ing. Lucia Líšková
Overovatelia: Pavol Čičmanec
Ing. Martin Falťan
Program :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola uznesení
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020, schválenie stanoviska hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce; schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2021, informácia o pohľadávkach a záväzkoch k 31.12.2020;
5. Prejednanie žiadostí
6. Rôzne - diskusia
7. Záver
Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili.
Starostka predložila poslancom Návrh záverečného účtu obce, Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu obce a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2021 na schválenie. Dokumenty boli schválené jednohlasne. Poslancom bola predložená
k nahliadnutiu správa o výsledku kontroly pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020 a záznam
z kontroly plnenia uznesení OZ za II. polrok 2020.
V sobotu 19.6.2021 očakávame delegáciu z družobnej obce Čabasabady z Maďarska. Starostka
pozýva poslancov a členov OZ Prehradište na stretnutie. O občerstvenie je postarané.
Nezabudlo sa spomenúť, že tento rok máme 610. výročie od prvej písomnej zmienky obce.
Starostka predložila poslancom svoje majetkové pomery, ktoré komisia skontrolovala
a podpísala.
Žiadosti na prejednanie:
1. Kminiaková Dušana žiada o odkúpenie pozemku CKN par. č. 245/2 evidovaného na
LV 177, z dôvodu, že dotknutá parcela slúži ako jediná príjazdová cesta k rodinnému
domu so súpisným číslom 108, ktorý sa nachádza na par. č. 228 a ako jediná príjazdová
cesta k par. č. 227, ktorá je vedená ako záhrada. Uvedenú parcelu udržiava menovaná
na vlastné finančné náklady niekoľko rokov a má záujem o spevnenie tejto príjazdovej
cesty a vybudovanie oplotenia z dôvodu ochrany majetku. Poslanci s odpredajom
súhlasia. Je potrebné uvedenú parcelu zamerať, vyhotoviť geometrický plán a
vypracovať zámer, ktorý sa vyvesí na 15 dní na úradnú tabuľu. Cena pozemku za m2 sa
následne stanoví a dohodne s kupujúcou.
2. Zúr Ján žiada o odkúpenie časti pozemku EKN par. č. 1542/1 ostatná plocha, evidovaná
na LV 635. Podľa CKN sa jedná o par. č. 39 záhrada o výmere 917 m2. Predmetný

pozemok užíva a preto ho má záujem odkúpiť do osobného vlastníctva. Poslanci
s odpredajom súhlasia, avšak bude potrebné pozemok zamerať a vypracovať
geometrický plán, následne pripraviť zámer, ktorý sa vyvesí na úradnú tabuľu na 15 dní.
Musí sa ešte preveriť, prečo je uvedený pozemok evidovaný na obec, keďže vlastníkom
bol kedysi Ladislav Katona.
3. Mária Joklová žiada o finančný príspevok vo výške 100,- eur na vydanie publikácie
Región v edukácii slovenského jazyka vo vydavateľstve Univerzity Mateja Bela v BB
– Belianum v roku 2021. Publikácia má prispieť k propagácii Združenia obcí
Mikroregiónu Hornohrad. Poslanci neschválili finančný príspevok na vydanie
publikácie, nakoľko v rozpočte nepočítalo s takýmto výdavkom.
4. CVČ Poltár žiada o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku CVČ na rok
2021 vo výške 100,- eur na každé dieťa, ktoré navštevuje centrum voľného času. Z našej
obce sa jedná o Pavla Valentínyho. Vzhľadom na to, že centrum neopravilo do dnešného
dňa nesprávne vyúčtovanú dotáciu za rok 2019, poslanci finančný príspevok
neschválili. Melichová chcela prispieť 20,- eur, ostatní boli proti.
Dňa 23.6.2021 má starostka stretnutie s p. Babiakom, ktorý vypracuje nový plán PHSR pre
obec. Vypracovanie tohto dokumentu nariaďuje obciam zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a je potrebný v prípade, ak sa uchádzajú
o akékoľvek financie z eurofondov alebo o štátne dotácie. Poslanci uviedli nápady, ktoré by sa
mohli do nového plánu uviesť – kanalizácia, vodovod, čistička odpadových vôd, Obecný úrad
- celá rekonštrukcia, kultúrny dom – rekonštrukcia druhej polovice strechy, dom smútku rekonštrukcia strechy a wc, zbrojnica - rekonštrukcia strechy, vybudovanie rigola pri cintoríne
na odvodnenie, úprava ihriska, zavedenie kamerového systému do obce, vybudovanie chodníka
na horný koniec obce, výmena drôtov obecného rozhlasu.
Poslanci OZ sa dohodli, že inventarizácia majetku bude prevedená do konca októbra. Presný
termín bude určený po vzájomnej dohode.
Starostka informovala poslancov, že obec prispela 100,- eur na balíčky pre deti na MDD a 100,eur prispelo OZ Prehradište. Na detskom ihrisku sú pokazené hojdačky. Zoltán Szabó ml. kopol
do dreveného hranola, ktorý sa zlomil. Hojdačky sú nefunkčné a treba ďalšie financie na
opravu.
Starostka sa všetkým zúčastneným poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.

V Hradišti 18.06.2021

Overovatelia :

Pavol Čičmanec

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

Ing. Martin Falťan

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

