Zasadnutie
Obecného zastupiteľstva Obce Telgárt
konané dňa 21. júna 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci: MUDr. Hana Barlíková
Vladimír Birka
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
Elena Lunterová, zam. obce

Verejnosť:

Ing. Anna Hríbiková
........................................................................................................................

PROGRAM :
1. Zahájenie ,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení
2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2018
4. Návrh záverečného účtu za rok 2018
5. Žiadosti občanov
6. Rôzne záležitosti
7. Diskusia
8. 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: Mgr. Marián Černák, Peter Harvan
Zapisovateľka: Elena Lunterová
Hlasovanie za uznesenie č. 56
Za: 8 - MUDr. H.Barlíková, V.Birka, Mgr. M. Černák, P.Harvan
Proti :

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

Zdržal sa: 0
Neprítomní: MVDr. V.Černák
Starosta prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva
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Kontrolórka obce požiadala o doplnenie programu o body
Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce
Správa za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Telgárt
schvaľuje
doplnenie programu obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za uznesenie č. 57
Za: 8 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, Mgr. M. Černák, P.Harvan
Proti :

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

Zdržal sa: 0
Neprítomní: MVDr. V.Černák
K bodu 2 Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolórka obce uviedla, že poslanci na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva
poverili starostu obce požiadať ŽSR o vybudovanie železničnej zástavky Telgárt-Penzión.
Starosta obce-oslovil som správu majetku železníc a zaslal som im fotky.
Do konca júla zaujmu k tomu stanovisko. Ak nebudú železnice opravovať – s obcou
uzatvoria nájomnú zmluvu a obec by opravila železničnú zástavku Telgárt-Penzión.
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce riešiť označenie a zastavovanie áut pri
viaduktoch a o spoluprácu požiadať Policajný zbor a označiť odstavnú plochu.
Starosta obce- čo sa týka premávky pri viadukte – mal som stretnutie s regionálnou správou
ciest. Navrhol som aby sa dalo dopravné značenie – zákaz zastavenia z hora.
Ing. Anna Hríbiková – navrhujem posunúť tabuľu s označením obce Telgárt a požiadať
o merače.
Starosta- merač stojí okolo 2.000,-€
Juraj Rejdovian - je treba zistiť veci a potom riešiť aj s regionálnou správou ciest, tak ako sa
riešilo osadenie zrkadla v obci.
ObZ poverilo starostu obce požiadať pracovníka BBSK o spoluprácu pri podaní žiadosti na
vybudovanie kotolne ZŠ, MŠ a ŠJ.Starosta obce - t. č. sa rieši vybudovanie kotolne – je
podaný projekt
ObZ poverilo starostu obce zabezpečiť podmienky na čistenie a úpravu turistického
chodníka na Kráľovu hoľu.
Starosta obce – hovoril som s p. Kolárikom je to vyčistené
Ďalej sa starostu pýtali ohľadne poruchy vody v Telgárte.
Starosta – je taký stav, potrubia dochádzajú, nie sú peniaze. Majú byť aj výzvy na vodovody.
Vodárne by mohli byť žiadateľmi, cez ktoré by sa mohli riešiť problémy cez Eurofondy.
Zistilo sa, že sú deravé prípojky, nie potrubie.
K bodu 3 Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce
Plán kontroly prečítala kontrolórka obce
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
K bodu 4 Správa hlavnej kontrolórky za rok 2018
Kontrolórka obce prečítala Správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
K bodu 5 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
Kontrolórka obce predložila stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
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K bodu 6 Návrh záverečného účtu za rok 2018
Návrh záverečného účtu za rok 2018 prečítala účtovníčka obce Anna Černáková
Hlasovanie za uznesenie č. 58
Za: 8 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, Mgr. M. Černák, P. Harvan
Proti :

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

Zdržal sa: 0
Neprítomní: MVDr. V.Černák
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
K bodu 7 Žiadosti občanov
Starosta obce prečítal sťažnosť občianky Heleny Kradlákovej Telgárt č. 147 na prevádzku
športového ihriska a priľahlého odpočinkového miesta v areáli Základnej školy Telgárt
Starosta- upozornia sa hliadky a uvažoval som zobrať aj pracovníkov z úradu práce
Obecné zastupiteľstvo sťažnosť
berie na vedomie
Starosta obce prečítal žiadosť Márii Kubekovej Telgárt č. 215 o zrušenie strešného okna
susedy Heleny Birkovej Telgárt č. 212
Žiadosť sa postúpi na riešenie stavebnej komisii a stavebnému úradu
Obecné zastupiteľstvo žiadosť
berie na vedomie
Starosta obce informoval poslancov o sťažnosti Márii Vrbiarovej Telgárt č. 185
o prechode motorovými vozidlami poza jej rod. dom. Rozprával som sa so staršími
občanmi – predtým tam bola cesta.
Poslanci navrhli osadiť prekážku, napr. dať koše, kvetináč
Obecné zastupiteľstvo žiadosť
berie na vedomie
Starosta obce na základe sťažnosti z dôvodu zlého prístupu do dvora občianky Anny
Oskorypovej Telgárt č. 182 navrhol rozšíriť cestu a to prekryť potok. Keď sa asfaltovala
cesta, tak sa rozšírila.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť
berie na vedomie
K bodu 8 Rôzne záležitosti
Starosta informoval o spracovaní žiadosti k vyhlásenej výzve MŽP na rekonštrukciu
kotolni.
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Názov projektu: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt
Uznesenie zastupiteľstva obce Telgárt týmto odsúhlasuje:
-predloženie ŽoNFP na SO
-zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov, čo činí 17 076,72 EUR.
Hlasovanie za uznesenie č. 59
Za: 8 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, Mgr. M. Černák, P. Harvan
Proti :

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

Zdržal sa: 0
Neprítomní: MVDr. V.Černák
Obecné zastupiteľstvo v Telgárte hlasovalo za
neoprávnené výdavky na Teplovod v sume 33.000,-€ v rámci projektu :
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Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt
Hlasovanie za uznesenie č. 60
Za: 7 MUDr. H. Barlíková, V.Birka, Mgr. M. Černák, P. Harvan
Proti :

Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák, P. Vlček
0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: MVDr. V.Černák, J. Rejdovian
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Starosta obce informoval poslancov o odchyte psov túlajúcich sa po obci
Obecné zastupiteľstvo informáciu
berie na vedomie
Ing. Anna Hríbiková – dala návrh na opätovné riešenie prístupovej cesty v DRO občianky
Terézii Harvanovej Telgárt č. 475.Poslanci navrhli predložiť žiadosť.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti o vydanie súhlasu a povolenie
výnimky zo zakázaných činnosti ustanovených zákonom o ochrane prírody na vyznačenie
nasledovných turistických chodníkov a osadenie náučných tabúľ na nich:
l. turisticko-náučný chodník zo železničnej stanice Telgárt penzión k Voglovmu chodníku
2.prekládka existujúceho turistického chodníka červenej značky v úseku Telgárt penziónsedlo Besník
3.chodník popri Meandroch Hrona , od hotela Telgárt do k.ú. Šumiac s odbočkou
k Chamkovej stodole
Obecné zastupiteľstvo informáciu
berie na vedomie
Starosta dal hlasovať za I. etapu výstavby „Chodník“
Hlasovanie za uznesenie č. 61
Za: 7 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, , Mgr. M. Černák, , P. Harvan
Proti :

Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák, P. Vlček
0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: MVDr. V.Černák,J.Rejdovian
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Starosta predložil Zmluvu o nájme a podnájme nehnuteľného majetku a nájme hnuteľného
majetku v lyžiarskom stredisku Telgárt a dal hlasovať
Hlasovanie za uznesenie č. 62
Za: 7 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, , Mgr. M. Černák, , P. Harvan
Proti :

Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák, P. Vlček
0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: MVDr. V.Černák,J.Rejdovian
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zmluvu o nájme a podnájme nehnuteľného majetku a nájme hnuteľného majetku
v lyžiarskom stredisku Telgárt medzi
Prenajímateľom: Obec Telgárt
a
Nájomcom: Snowstav s.r.o., Dostojevského 4672/73, 058 01 Poprad
Ďalej starosta informoval o žiadosti o vykonanie komplexných pozemkových úprav
v extraviláne obce Telgárt financované zo štátneho rozpočtu
Starosta dal hlasovať
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Hlasovanie za uznesenie č. 63
Za: 7 - MUDr. H. Barlíková, V.Birka, Mgr. M. Černák, , P. Harvan
Proti :

Ľ.Šramko, Mgr. J. Tulák, P. Vlček
0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: MVDr. V.Černák, J.Rejdovian

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie ObZ.

Zapísala: Elena Lunterová

Overovatelia:

Ing.Peter Novysedlák
Starosta obce

Mgr. Marián Černák

Peter Harvan

Zvukový záznam je archivovaný na obecnom úrade
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