Zasadnutie
Obecného zastupiteľstva Obce Telgárt
konané dňa 24. augusta 2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci:
MUDr. Hana Barlíková
Vladimír Birka
MVDr. Vasil Černák
Anna Makrovská
Mgr. Anna Krušinská
Mgr. Mária Knižková
Juraj Rejdovian
Ľubomír Šramko
Ďalší prítomní: Ing. Mária Pisárová hlavný kontrolór obce
Anna Černáková, zam. obce
Anna Kuňaková
Elena Lunterová
Šimon Koles, Mgr. Libuša Tuláková, Ing. Juraj Pisár, Ing.Matúš Hríbik,
Mgr. Marián Černák, Anna Oskorypová,
rodičia dochádzajúcich školopovinných
detí
Verejnosť:
........................................................................................................................
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: Mgr.Mária Knižková, Ľubomír Šramko
Zapisovateľka: Elena Lunterová
Hlasovanie za uznesenie č. 32
Za: 8 MUDr. H.Barlíková, V.Birka, MVDr.V.Černák, Mgr. A.Krušinská,
Proti :

Mgr.M.Knižková, A.Makrovská, J. Rejdovian, Ľ.Šramko
0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: Mgr. R.Povolný
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Starosta prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva a požiadal o zmenu poradia
programu zasadnutia a to bod 4 Žiadosti občanov riešiť za bodom číslo 2 Kontrola plnenia
uznesení.
Obecné zastupiteľstvo Obce Telgárt
schvaľuje
zmenu programu zasadnutia ObZ
Hlasovanie za uznesenie č. 33
Za: 8 MUDr.H.Barlíková,V.Birka, MVDr.V.Černák, Mgr. A.Krušinská,
Mgr. M.Knižková, A.Makrovská, J.Rejdovian,ľ.Šramko
Proti:0
Zdržal sa:0
Neprítomní: Mgr. R. Povolný
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 Žiadosti občanov
Poslanci na základe žiadosti rodičov dochádzajúcich školopovinných detí
riešili odvoz detí z Telgártu do Základnej školy v Heľpe. Rodičia detí chcú aby
obec zakúpila 9 miestny autobus a ráno boli deti dopravené do Heľpy.
Starosta obce – obec nemá vodiča a 9 miestny autobus nebol by využitý.
MUDr. H. Barlíková a MVDr. V. Černák navrhli, aby si rodičia založili
občianske združenie a obec by prispievala občianskemu združeniu.
Starosta obce – pokúsim sa vybaviť, aby autobusový spoj ráno z Telgártu s odchodom
o 6.35 hod. išiel z Telgártu neskoršie medzi 6.50 – 7.00 hod.
Starosta obce prečítal sťažnosť Márie Kolesovej trvale bytom Telgárt č. 149
ktorá sa týka neprimeraných podmienok chovu hovädzieho dobytka Jána Handulu
v susedstve jej matky. K sťažnosti sa vyjadril aj prítomný Šimon Koles. Poslanci
navrhli predvolať Jána Handulu a sťažnosť riešiť na komisii životného prostredia.
Starosta obce prečítal sťažnosť Ing. Štefana Černáka, Rožňava, Záhradnícka 6
ako vlastníka nehnuteľnosti rod. domu č. 61 v obci Telgárt. Pozdĺž jeho rod. domu
je prítomnosť splaškových vôd, pravdepodobne z močovky z chovu hospodárskych
zvierat. Močovka znečisťuje verejné priestranstvo, vsakuje do pôdy pod jeho rod. domom
a šíri sa zápach. Poslanci navrhli predvolať suseda Pavla Černáka Telgárt č. 115
a sťažnosť riešiť na komisii životného prostredia.
Marián Harvan trv. bytom Telgárt č. 513 opätovne predniesol žiadosť o výmene pozemku
č. 4136/1, výmera 390 m2 – cesta, ktorej je vlastníkom za pozemok vedľa jeho rod. domu.
Poslanci trvali na rozhodnutí , ktoré bolo schválené na zasadnutí ObZ dňa 22. 6. 2018.
Starosta obce predniesol žiadosť Ľubici Birkovej, ktorá požiadala o prekrytie kanála
pri cintoríne. Poslanci navrhli starostovi, aby išiel pozrieť na tvar miesta.
Starosta obce prečítal žiadosť Snowstav s.r.o., Poprad, Dostojevského 4672/73 o predĺženie
zmluvy o nájme a podnájme nehnuteľného a hnuteľného majetku v lyžiarskom stredisku
Telgárt zo dňa 31. 10. 2018.
Starosta dal hlasovať
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt„ schvaľuje, že nižšie identifikované hnuteľné a nehnuteľné
veci prenechá obec do prenájmu z dôvodu hodného osobitého zreteľa spoločnosti Snowstav
s.r.o. so sídlom Dostojevského 4672/73, 058 01 Poprad
IČO: 45 610 843 a súčasne poveruje starostu obce Telgárt, aby v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejnil zámer prenajať
dotknutý majetok obce týmto spôsobom.“
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Identifikácia dotknutého nehnuteľného a hnuteľného majetku:
A) nehnuteľný majetok; ktorého je obec Telgárt spoluvlastníkom o veľkosti
spoluvlastníckeho podielu identifikovaného nižšie; nachádzajúci sa v obci Telgárt, kat. úz.
Telgárt, okres Brezno, a to:
- pozemok parc. reg. „ E“ č. 1006 o výmere 2025 m2, druh pozemku TTP,
spoluvlastnícky podiel ½,
- pozemok parc. reg. „E“ č. 1086 o výmere 4585 m2, druh pozemku TTP,
spoluvlastnícky podiel ½,
- pozemok parc. reg. „E“ č. 1018 o výmere 1438 m2, druh pozemku TTP,
spoluvlastnícky podiel 1/1,
- pozemok parc. reg. „E“ č. 1019 o výmere 715 m2, druh pozemku TTP,
spoluvlastnícky podiel 1/1,
- pozemok parc. reg. „E“ č. 1037 o výmere 1966 m2, druh pozemku TTP,
spoluvlastnícky podiel 1/1;
B) hnuteľný hmotný investičný majetok nachádzajúci sa v obci Telgárt, kat. úz. Telgárt,
okres Brezno, ktorého je obec Telgárt výlučným vlastníkom, a to:
- lyžiarsky vlek TATRAPOMA F 12 o dĺžke 600 m – Stodolisko,
- rozvod vody so zasnežovaním,
- betónový kontajner,
- lyžiarsky vlek TATRAPOMA H 210 o dĺžke 1500 m – Tresník,
- 22 KWH prípojka a trafostanica.
Hlasovanie za uznesenie č. 34
Za: 8 MUDr. H.Barlíková, V.Birka, MVDr. V.Černák, Mgr. A.Krušinská, Mgr. M.Knižková,
A.Makrovská J. Rejdovian, Ľ.Šramko
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Mgr. R.Povolný
Starosta obce prečítal žiadosť Telgárt Development s.r.o. o odkúpenie alebo zámenu pozemku
EKN 1124/1 o výmere 1237 m 2 v l/l. Spoločnosť vlastní pozemky č. 1124/2 a č. 1123, ktoré
obkolesujú predmetný pozemok v obci Telgárt. Parcelu potrebujú vlastniť z dôvodu plánovanej
investície v rámci cestovného ruchu.
K žiadosti sa vyjadril Ľ. Šramko – chceme sceliť všetky tri pozemky, tak ako je uvedené v žiadosti
MVDr. V.Černák – najlepšia je výmena pozemku, nie predaj
Starosta dal hlasovať

Obecné zastupiteľstvo Obce Telgárt
schvaľuje
predložiť do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva konkrétny návrh
na výmenu pozemku
Hlasovanie za uznesenie č. 35
Za:8 MUDr.H.Barlíková, V.Birka, MVDr. V.Černák, Mgr.A.Krušinská, Mgr.M.Knižková,
A.Makrovská, J.Rejdovian,Ľ.Šramko
Proti: 0
Neprítomní: Mgr.R.Povolný
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Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Ing. Jána Černáka Telgárt č. 157
o predĺženie prenájmu pozemku pri Pieskovni EKN 358 o výmere 2288 m2 vedenú na LV
obce č. 1263 na dobu neurčitú. V minulosti Ing. Ján Černák zaplatil 12,50,-€ za prenájom
jedného roka – t .j. 52,-€ za 5 rokov podľa zmluvy. Poslanci navrhli zverejnenie zámeru
prenajať pozemok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko je
malá výmera prenajatej časti pozemku, premiestniť unimobunky, ktoré sú na obecnom
pozemku a na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva schváliť prenajatie pozemku.
Starosta dal hlasovať
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt
schvaľuje
Hlasovanie za uznesenie č. 36
Za: 8 MUDr. H.Barlíková,V.Birka, MVDr. V.Černák, Mgr. A.Krušinská, Mgr. M.Knižková,
A.Makrovská , J. Rejdovian, Ľ.Šramko
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Mgr. R.Povolný

Starosta obce predložil na schválenie zoznam členov Protipožiarnej preventívnej kontroly
Starosta dal hlasovať
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt
schvaľuje
Hlasovanie za uznesenie č. 37
Za: 8 MUDr. H.Barlíková, V.Birka, MVDr. V.Černák Mgr. A.Krušinská, Mgr. M.Knižková,
A.Makrovská, J. Rejdovian, Ľ.Šramko
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Mgr. R.Povolný

K bodu 4 Informácia o projektoch
Starosta informoval poslancov o výstavbe chodníka – je komplex spravená
projektová dokumentácia, čaká sa na vyjadrenie zo životného prostredia.
Výstavba Rozhľadne v obci – starosta požiadal o vyjadrenie Ľ.Šramku.
Ľ.Šramko – nastal problém nebol bager, nedostaneme sa s domiešavačom a so žeriavom
na miesto výstavby Rozhľadne.

K bodu 5 Rôzne záležitosti
Mgr. M.Knižková – vyznačenie turistického chodníka na Kráľovu hoľu – kto je za to zodpovedný

K bodu 6 Diskusia
Starosta informoval poslancov o príprave na 3 ročník Dňa obce

4

K bodu 7 Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie ObZ.

Zapísala:Elena Lunterová

Ing.Peter Novysedlák

starosta obce
Overovatelia: Mgr. Mária Knižková
Ľubomír Šramko

Zvuková záznam je archivovaný na obecnom úrade
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