Zasadnutie
Obecného zastupiteľstva Obce Telgárt
konané dňa 22. februára 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci: MUDr. Hana Barlíková
Vladimír Birka
MVDr. Vasil Černák
Mgr. Marián Černák
Peter Harvan
Juraj Rejdovian
Ľubomír Šramko
Mgr. Juraj Tulák
Peter Vlček
Ospravedlnení:
Ďalší prítomní: Ing. Mária Pisárová hlavný kontrolór obce
Anna Černáková, zam. obce

Verejnosť:

Marta Knižková
........................................................................................................................

PROGRAM :
1. Zahájenie ,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení
2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Informácia o projektoch
4. Žiadosti občanov
5. Rôzne záležitosti
6. Diskusia
7. Záver
K bodu 1. Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení
Rokovanie ObZ otvoril Ing. Peter Novysedlák starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a ObZ je uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Šramko, Mgr. Juraj Tulák
Zapisovateľka: Anna Černáková
Hlasovanie za uznesenie č. 26
Za: 8 - MUDr. H.Barlíková, V.Birka, MVDr.V.Černák, Mgr. M. Černák, P.Harvan
Proti :

J. Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák,
0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: Peter Vlček
Starosta prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva a požiadal o doplnenie
programu zasadnutia
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Obecné zastupiteľstvo Obce Telgárt
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za uznesenie č. 27
Za: 8 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, MVDr.V.Černák, Mgr. M. Černák, P.Harvan
Proti :

J. Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák,
0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: P.Vlček
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
K bodu 2 Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolórka obce uviedla, že na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli prijaté
žiadne úlohy.
K bodu 3 Informácia o projektoch
Starosta informoval poslancov o možnosti podať projekt na Ministerstvo ŽP na vybudovanie
centrálnej kotolne pre základnú školu, školskú jedáleň a materskú školu na biomasu – štiepku,
ktorá by sa nachádzala v priestoroch terajšieho skladu uhlia ZŠ, pri ktorom by sa dobudoval
priestor na uskladnenie štiepky. Je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu
a energetický audit. Starosta dal hlasovať o spracovaní a podaní projektu na MŽP a
5%-nú spoluúčasť obce na financovaní z celkovej hodnoty projektu
Hlasovanie za uznesenie č. 28
Za: 8 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, MVDr.V.Černák, Mgr. M. Černák, P. Harvan
J. Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák,
Proti :
0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: P. Vlček
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Starosta informoval o vyhlásení výzvy na zateplenie obecných budov na Envirofond, kde
navrhol zateplenie budovy obecného úradu. Je potrebné dať vypracovať projektovú
dokumentáciu a spracovať žiadosť. S návrhom poslanci súhlasili. Starosta dal hlasovať
o spracovaní PD a podaní projektu na Envirofond a 5%-nú spoluúčasť obce na financovaní
z celkovej výšky projektu.
Hlasovanie za uznesenie č. 29
Za: 8 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, MVDr.V.Černák, Mgr. M. Černák, P. Harvan
Proti :

J. Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák,
0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: P. Vlček
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Starosta obce informoval o možnosti vypracovania projektu na vybudovanie nádrže k ČOV na
zvážanie kalov, na základe cenovej ponuky vo výške 20.000,00 Eur z vlastných prostriedkov.
Druhá možnosť je rekonštrukcia ČOV na základe podania žiadosti na Envirofond.
Poslanci navrhli dať vypracovať projektovú dokumentáciu a žiadosť na rekonštrukciu ČOV
a následne podať projekt na Envirofond.
Starosta dal hlasovať
Hlasovanie za uznesenie č. 30
Za: 9 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, MVDr.V.Černák, Mgr. M. Černák, , P. Harvan
J. Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák, P. Vlček
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Proti :

0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
K bodu 4 Žiadosti občanov
-Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnila pani Marta Knižková, ktorá doniesla
vzorku vody, ktorá bola hrdzavá s usadeninami a žiadala o pomoc pri riešení problému
zásobovania vody v obci. Pani Knižková žiadala, aby voda bola pravidelne zamestnancami
vodárenskej spoločnosti odpúšťaná cez hydrant, aby sa vo vode neusádzala hrdza. Starosta
informoval o rokovaní s riaditeľkou Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej
spoločnosti v Banskej Bystrici a o riešení odstránenia porúch. Poslanec P. Vlček navrhol, aby
pri riešení problému pomohol aj Banskobystrický samosprávny kraj. Starosta navrhol
zorganizovanie stretnutie riaditeľa technického oddelenia a generálneho riaditeľa
Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti a poslancov obecného
zastupiteľstva na Obecnom úrad v Telgárte na riešenie problémov s vodou v obci. Poslanci
súhlasili a poverili starostu na zorganizovanie stretnutia.
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt
poveruje starostu obce na zorganizovanie stretnutia
-Starosta prečítal žiadosť pána Petra Trpáka o zriadenie bankomatu a umiestnenie v predajni
Žofia a pravidelného mesačného príspevku vo výške 100,00 Eur.
Poslanci doporučili zistiť dostupnosť bankomatu v predajni, iba počas otváracích hodím
alebo prístup k bankomatu by bol neobmedzený.
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt žiadosť
berie na vedomie
K bodu 5 Rôzne záležitosti
-Starosta informoval, že na základe nového zloženia obecného zastupiteľstva, je potrebné
zvoliť poslancov do rady základnej a materskej školy.
Do rady Základnej školy boli navrhnutí poslanci: MVDr. Vasil Černák a Peter Harvan
Do rady Materskej školy bol navrhnutý poslanec: Vladimír Birka
Starosta dal hlasovať
Hlasovanie za uznesenie č. 31
Za: 9 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, MVDr.V.Černák, Mgr. M. Černák, , P. Harvan
Proti :

J. Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák, P. Vlček
0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
-Starosta informoval o možnosti obce byť členom OOCR Región Horehronie a Klastra
Horehronie – združenie cestovného ruchu. Najnižší členský príspevok je 1.000,00 EUR.
Informoval o spoločnom zasadnutí Obce Telgárt, Šumiac a poslancom BBSK, na ktorom
prejednávali možnosť zriadiť spoločnú turisticko-informačnú kanceláriu pre obce Telgárt
a Šumiac a zamestnať jedného pracovníka.
Starosta dal hlasovať aby obec Telgárt bola členom OOCR a Klastra Horehronie s členským
príspevkom 1.000,00 EUR
Hlasovanie za uznesenie č. 32
Za: 9 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, MVDr.V.Černák, Mgr. M. Černák, , P. Harvan
Proti :

J. Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák, P. Vlček
0
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Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
-Starosta informoval poslancov , o vývoze septikov pre občanov, ktorý v minulom roku bol
jeden vývoz zdarma. Poslanci navrhli požiadať Vodárenskú spoločnosť Brezno o Výpis
o spotrebe vody obyvateľov obce a podľa toho spracovať a pripraviť VZN o cenách za
odpadové vody. Taktiež navrhli poplatok za jeden vývoz žúmp a septikov na rok 2019 vo
výške 20,00 Eur. Starosta dal hlasovať
Hlasovanie za uznesenie č. 33
Za: 8 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, MVDr.V.Černák, Mgr. M. Černák, , P. Harvan,
J. Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák, P. Vlček
Proti :

0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: P. Vlček
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
-Starosta informoval o možnosti odkúpenia pozemku od pána Ing. Sidora vo výške 20,00
Eur/m2. Poslanec Mgr. Marián Černák skonštatoval, aby boli stanovené priority pre rozvoj
obce a CR. Poslanci navrhli radšej upraviť priestor pri cintoríne, aby mohol slúžiť ako
miesto pre parkovanie áut pre turistov a návštevníkov cintorína.
Ďalej doporučili vyčistiť a označiť chodník na Kráľovu hoľu.
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt žiadosť
berie na vedomie
- Starosta prečítal žiadosť Prima Banky Slovensko a.s. o odkúpenie akcií.
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt žiadosť
berie na vedomie
-Starosta informoval o možnosti odpredaja obecného pozemku pri bytovkách a zámere pána
Škovieru v tejto časti postaviť zariadenie na ubytovanie. Poslanci skonštatovali že t.č. platí
VZN o tom, že obec pozemky nepredáva a žiadateľovi doporučili prísť na obecné
zastupiteľstvo a prezentovať svoj zámer.
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt žiadosť
berie na vedomie
- Starosta prečítal pozvánku pani Anastázie Kováčovej na prezentáciu jej knihy „Telgártsky
vodný mlyn“ – spomienky, ktorá sa uskutoční 16.3.2019. Poslanci ocenili snahu o napísanie
tejto knihy a navrhli finančný príspevok na vydanie knihy vo výške 500,00 Eur. Starosta dal
hlasovať
Hlasovanie za uznesenie č. 34
Za: 9 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, MVDr.V.Černák, Mgr. M. Černák, , P. Harvan
Proti :

J. Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák, P. Vlček
0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
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-Poslanec Peter Harvan iformoval, že v hornej rómskej osade niektorí obyvatelia pravidelne
znečisťujú osadu, vyhadzujú smeti a vytvárajú skládky. Navrhol, aby boli nainštalované
kamery a obyvatelia ktorí osadu znečisťujú boli predvolaní na OÚ a riešení. Starosta
informoval , že t.č. prebieha výberové konanie na projekt „Sanácia nelegálne umiestneného
odpadu v obci“ a v najbližšej dobe bude realizovaný projekt, kde budú vyčistené všetky
nelegálne skládky odpadov v osadách a ich okolí a potom budú inštalované kamery na
viacerých miestach obce
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt žiadosť
berie na vedomie
-Poslankyňa MUDr. Hana Barlíková prezentovala že v tomto roku bude viacero súkromných
a spoločenských akcií, tak by bolo vhodné upraviť priestor vo všeúčelovej sále. Poslanci
doporučili opraviť stoly, vymeniť gumu na chodoch pri vchode do kina, pri kumbálku,
vyčistiť strop. Taktiež potvrdili termín 31.8.2019 usporiadania akcie „Deň obce“. Starosta dal
hlasovať o termíne usporiadania Dňa obce na 31.8.2019.
Hlasovanie za uznesenie č. 35
Za: 9 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, MVDr.V.Černák, Mgr. M. Černák, , P. Harvan
Proti :

J. Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák, P. Vlček
0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
-Starosta informoval o zvýšení nákladov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenia miezd
opatrovateliek na základe nových taríf, čo predstavuje 8.000,00 ročne. Poslanci navrhli zvýšiť
poplatok 2,00 Eur na hodinu a zapracovať do VZN. Ďalej navrhli zvýšiť príspevok pre
dôchodcov na stravu vo výške 0,50 Eur na jeden obed.
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt žiadosť
berie na vedomie
K bodu 6 Diskusia
-Poslanci Mgr. M. Černák, Ľ. Šramko a P. Vlček a starosta obce, ktorí sa zúčastnili rokovania
s poslancom BBSK O. Lunterom prezentovali, o možnosti BBSK rekonštruovať
komunikáciu a spojiť obce Telgárt a Šumiac , ktorá by mohla byť využívaná v lete ako
cyklotrasa a zime ako bežecká trasa .
K bodu 10 Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie ObZ.

Zapísala:Anna Černáková

Overovatelia:

Ing.Peter Novysedlák
Starosta obce

Ľubomír Šramko
Mgr. Juraj Tulák

Zvukový záznam je archivovaný na obecnom úrade
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