Zápisnica č. 02/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce OZDÍN,
konaného dňa 30. jún 2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Dušan Vývlek, starosta obce
Poslanci : Peter Balko,Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzan Kančová,
Milan Petrík,

Neprítomní:
Ďalší prítomní : Anna Mužíková
Jana Kančová, kontrolór obce
Program:
1 / Otvorenie
2 / Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3 / Určenie návrhovej komisie
4 / Informácia o plnení uznesenia
5 / Podnety občanov
6 Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014
7 / Schválenie zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov podaných
v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
8 / Schválenie zaradenia katastrálneho územia obce Ozdín do územia verejno – súkromného Partnerstva MAS Hornohrad
9 / Kultúrno – športové podujatia v roku 2015
10 / Rôzne – diskusia
11 / Návrh na uznesenie
12 / Ukončenie zasadnutia
Bod č. 1/ Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Ozdíne otvoril starosta obce Dušan Vývlek,
ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné . Starosta obce prečítal
program zasadnutia OZ s doplnením bodu programu o Žiadosť odkúpenia nehnuteľnosti p.
Pavla Kačániho. Poslanci bez pripomienok program jednohlasne schválili.
Hlasovanie :
Za :
5 – Peter Balko,Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík
Proti :
0
Zdržal sa : 0
Bod 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka : Anna Mužíková
Overovatelia zápisnice : Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov:
p. Titusa Detvana a p. Pavla Kačániho
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Bod č. 3 / Určenie návrhovej komisie :
Peter Balko, Pavol Kačáni, Milan Petrík
Hlasovanie :
Za :
5 – Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík
Proti :
0
Zdržal sa : 0
Bod č. 4 / Informácia o plnení uznesení :
Starosta oboznámil prítomných o plnení prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
OZ, konštatoval, že všetky body uznesenia boli splnené.
Uznesenie č. 12 OZ obce Ozdín zo dňa 30. 06. 2015
Berie na vedomie :
a/ správu o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcom zasadnutí .
Hlasovanie :
Za :
5 – Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík
Proti :
0
Zdržal sa : 0
Bod č. 5 / Podnety občanov :
Zo strany občianky p. Valérie Kolimárovej z Ozdína č. 24 bola dňa 3. 6. 2015 ústne podaná
sťažnosť na p. Ladislava Marcika, ktorý zahradením prístupu pozemku medzi domami
znemožňuje prístup na vykonanie prác na jej nehnuteľnosti a vytekanie hnojavice do
základov rodinného domu p. Kolimárovej.
Bod č. 6/ Záverečný účet obce za rok 2014
p. Anna Mužíková predložila poslancom OZ Záverečný účet obce za rok 2014.
Návrh bol poslancami jednomyselne schválený, tak ako bol predložený.
Hlasovanie :
Za :
5 – Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík
Proti :
0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 13 OZ obce Ozdín zo dňa 30. 06. 2015
Schvaľuje :
Bez výhrad záverečný účet obce Ozdín za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce za rok
2014 v zmysle § 11 ods. 4 písmeno b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie :
Za :
5 – Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík
Proti :
0
Zdržal sa : 0
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Bod č. 7/ Schválenie zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov podaných
v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
Starosta obce Dušan Vývlek predložil poslancom OZ na schválenie Zásady podávania,
preverovania a evidovania podnetov podaných v zmysle zákona 307/2014 Z.z. Poslanci
nemali pripomienky k predloženému návrhu vnútorného predpisu.
Uznesenie č. 14 Obecného zastupiteľstva v Ozdíne zo dňa 30. 06 .2015
Schvaľuje :
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznámenímprotispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hlasovanie :
Za
5 – Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík
Proti :
0
Zdržal sa :
0
Bod č. 8 / Schválenie zaradenia katastrálneho územia obce Ozdín do územia verejno –
súkromného Partnerstva MAS Hornohrad.
.
Starosta obce Dušan Vývlek v tomto bode predložil poslancom OZ na schválenie zaradenia
katastrálneho územia obce Ozdín do územia verejno – súkromného Partnerstva MAS
Hornohrad a zaplatenie členského príspevku vo výške 0.50 eur na obyvateľa.
Uznesenie č. 15 / Obecné zastupiteľstvo v Ozdíne dňa 30. 06 .2015
Schvaľuje :
Zaradenie katastrálneho územia obce Ozdín do územia verejno – súkromného Partnerstva
MAS Hornohrad a zaplatenie členského príspevku do tohto občianskeho združenia na rok
2015 vo výške 0.50 eur na obyvateľa.
Hlasovanie :
Za:
5, Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík
Proti :
0
Zdržal sa :
0

Bod č. 9 /2015 Kultúrno – spoločenské akcie na II. polroku 2015 v rámci Mikroregiónu
Hornohrad
Starosta obce informoval poslancov o pláne kultúrno – spoločenských akciách na II. polrok
2015 v rámci Mikroregiónu Hornohrad.
a to v mesiacoch :
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11. júl 2015 : - Nohejbalový turnaj v obci Uhorské
18. júl 2015 : - Volejbalový turnaj v obci Málinec
22. august 2015 : - Turistický pochody na Jaseninu
Uznesenie č. 16/2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Ozdíne dňa 30. 06. 2015
Berie na vedomie :
Podanú informáciu starostu obce
v rámci Mikroregiónu Hornohrad
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržal sa :

Kultúrno – spoločenských akciách na II. polrok 2015

5 , Peter Balko, Titus Detvan Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík
0
0

Bod č. 10/2015 – Predloženie žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti
Starosta predložil podanú žiadosť p. Pavla Kačániho, nar. 29.10.1963 byt. Ozdín č. 91
a manželky Diany Kačániovej, nar. 30. 11.1962 byt. Ozdín č. 91 o odkúpenie obecného
majetku obce Ozdín o výmere 32 m2, zastavané plochy a nádvoria , ktorí pozemok tvorí,
zastavanú plochu a priľahlú plochu k pozemku parc. C-KN č. 155/2, zastavaným stavbou –
rodinný dom č.p. 91, vo vlastníctva kupujúcich a pozemok, svojim využitím tvorí nedeliteľný
celok s pozemkom a stavbou RD vo vlastníctve kupujúcich pozemok bol kupujúcimi
dlhodobo užívaný.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Ozdíne č. 17/2015 zo dňa 30. 06. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Ozdíne
I. s c h v a ľ u j e
a/ podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj novovytvoreného pozemku zameraného geometrickým plánom
č. 46545077/2015 zo dňa 12.05.2015, úradne overeným Okresným úradom Poltár,
katastrálnym odborom č. 71/2015 zo dňa 21.05.2015, ktorým bol z parc. C-KN č. 1275/6
o výmere 2205 – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Ozdín, oddelený
novovytvorený pozemok parc. C-KN č. 1275/41 o výmere 32 m2, zastavané plochy
a nádvoria, ktorý pozemok, tvorí zastavanú a priľahlú plochu k pozemku parc. C-KN č. 155/2,
zastavaným stavbou – rodinný dom súp. číslo 91, vo vlastníctve kupujúcich a pozemok,
svojim využitím tvorí nedeliteľný celok s pozemkom a stavbou RD vo vlastníctve kupujúcich
a pozemok bol kupujúcimi dlhodobo užívaný.
b/ predaj pozemku pre kupujúcich :
Pavol Kačáni, rod. Kačáni, nar. 29.10.1963, Ozdín č. 91, PSČ 985 24, SR,
Diana Kačániová, rod. Wittlingerová, nar. 30.11.1962, Ozdín č. 91, SR,
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II. u r č u j e
kúpnu cenu za predávané nehnuteľností vo výške 1 euro za 1 m2, čo je za odpredávanú
výmeru 32 m2 - kúpna cena 32 eur, /slovom tridsaťdva eur/.
Hlasovanie :
Za :
5, Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančova, Milan Petrík
Proti :
0
Zdržal sa :
0
Bod č. 11/2015 - Rôzne - diskusia
Starosta obce v tomto bode informoval poslancov OZ o kontrole SOZA a cvičení COv okrese
Poltár,
- poslanec Titus Detvan – Jánove Fodorové kone behajú po obci a po záhumienkach,
kde, poškodzujú majetok obce a občanov
- preliezka ktorá bola pri volejbalovom ihrisku sa už nenachádza, je poškodená a bolo
by treba buď opraviť alebo kúpiť novú
- Informoval OZ o sťažnosti p. Martina Muchehnabela, že sused Ján Kozák nechce na
jeho požiadanie odpíliť konáre orecha, ktoré presahujú za plot a poškodzujú strechu
domu.
- poslanec Pavol Kačáni - mal pripomienku za zbúranie Kučového domu pri
autobusovej zástavke, ktorý špatí obec,
- poslankyňa p. Zuzana Kančová – informovala OZ o sťažnosti p. Zdena Koppera,
ktorý sa sťažoval že sa nevie dostať pracovným strojom do záhrady, nakoľko je pred
vstupom do záhrady výkop.
- Ďalej zástavka pri bývalej Poliklinike v Poltári je zrušená a autobusy zachádzajú len
na stanicu a pred novú Polikliniku.
Bod č. 12/2015 - Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, ktorí prítomní poslanci OZ jednohlasne
schválili.
Hlasovanie :
Za :
5, Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík
Proti :
0
Zdržal sa :
0

Bod č. 13/2015 – Ukončenie zasadnutia
Starosta poďakoval prítomným za ich účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a zasadnutie ukončil s tým, že ďalšie zasadnutie bude v mesiaci september
Zapísala: Anna Mužíková
Dušan Vývlek
starosta obce
Overovatelia: Titus Detvan

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

Pavol Kačáni ........................................
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