Z Á P I S N I C A č. 4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slaskej, konaného dňa 21. augusta 2019 o
18,00 hod. v zasadačke obecného úradu vo volebnom období 2018 - 2022.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny boli prítomní piati poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce,
administratívna pracovníčka obecného úradu, hlavná kontrolórka obce a p. Silver Jurtinus.
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Informácia hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení 31/2019 až 46/2019.
4. Informácia o aktivitách OcÚ.
5. Rozpočtová agenda:
a) Plnenie rozpočtu k 31.7.2019.
6. Majetková agenda:
a) Návrh predaja nehnuteľností (pozemkov) podľa schválených zámerov (p. Koka, p.
Koková, p. Jelža, manž. Göthoví, manž. Kadároví).
b) Návrh zámeru predaja majetku (manž. Šipikaloví).
c) Návrh zámeru predaja majetku (manž. Hurtíkoví).
7. Vysporiadanie časti farskej záhrady.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Daniel Gelien, ktorý
konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je zastupiteľstvo uznášaniaschopné, nakoľko sú
prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol uznesením č. 47/2019 schválený v podobe,
ktorá je uvedená v tejto zápisnici. Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce sl. Zuzanu
Mojžišovú. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 48/2019 zvolilo za overovateľov zápisnice
p. Jozefa Malého a p. Martina Sklenku.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 3
Informáciu o plnení uznesení č. 31/2019 až 46/2019 predniesla hlavná kontrolórka obce.

V uvedenej informácii konštatovala, že boli splnené všetky prijaté uznesenia okrem jedného,
ktorým bola schválená kúpa rodinného domu súp. č. 92 s priľahlými pozemkami. V danej
veci obec zabezpečila vypracovanie znaleckého posudku a čaká sa na predloženie návrhu
kúpnej zmluvy. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 49/2019 zobralo na vedomie informáciu
hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení č. 31/2019 až 46/2019.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 4
Informácia o aktivitách obecného úradu bola spracovaná písomne, bola zverejnená
a poslancom doručená ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu. Poslanec Malý sa pýtal na rekonštrukciu mosta na Priehrade.
Starosta obce odpovedal, že v súčasnosti je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP,
do ktorej sa obec ide zapojiť, nakoľko má pripravené všetky potrebné podklady.
K predmetnému materiálu sa viac nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením
č. 50/2019 zobralo na vedomie informáciu o aktivitách obecného úradu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Skelnka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 5
Plnenie rozpočtu k 31.7.2019 bolo spracované písomne, bolo zverejnené a poslancom
doručené ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu
programu. K predmetnému materiálu sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 51/2019 zobralo na vedomie plnenie rozpočtu k 31.7.2019.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 6
a)
Zámer predaja spoluvlastníckych podielov v pozemkoch v prospech p. Kokovej a p. Koku bol
zverejnený od 6.8.2019 do 21.8.2019. K uvedenému zámeru nebola obci doručená žiadna
pripomienka. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. K predmetnému
materiálu sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 52/2019:
A) Berie na vedomie:
Informáciu, že zámer obce Slaská na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela č.
E-KN 41, vedená ako záhrady o výmere 615 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12
(zodpovedajúca výmera podielu – 51,26 m2), v k.ú. Slaská, pozemok zapísaný na LV č. 834

pod B.3. v k.ú. Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 153,78 € v prospech
kupujúcich – Ján Koka, Slaská 141, 966 22 Lutila a Emília Koková, Slaská 140, 966 22
Lutila, každému v podiele 1/24 z celku (zodpovedajúca výmera podielu – 25,63 m2),
každému za kúpnu cenu za podiel v sume 76,89 €; predaj dielu č. 29 geometrického plánu č.
33334501-023/2018, o výmere 115 m2, ktorý spoluvytvára parcelu C-KN 432/1, vedenú ako
záhradu o výmere 1291 m2 a ktorý sa vyčleňuje z pozemku parcela E-KN 43/2, vedený ako
záhrady o výmere 743 m2, zapísaný na LV č.1 pod B.1. v k.ú. Slaská za kúpnu cenu 3,00
€/m2, spolu v sume 345,00 € v prospech kupujúcej – Emília Koková, Slaská 140, 966 22
Lutila, v podiele 1/1 (zodpovedajúca výmera dielu – 115 m2) a predaj spoluvlastníckeho
podielu o veľkosti 3/64 na diele č. 34 geometrického plánu č. 33334501-023/2018, o výmere
53 m2 (zodpovedajúca výmera podielu obce – 2,5 m2), ktorý spoluvytvára parcelu C-KN
432/2, vedenú ako záhradu o výmere 1079 m2 a ktorý sa vyčleňuje z pozemku parcela E-KN
590, vedený ako orná pôda o výmere 1113 m2, zapísaný na LV č. 598 pod B.9. v k.ú. Slaská
za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 7,50 € v prospech kupujúceho – Ján Koka, Slaská
141, 966 22 Lutila, v podiele 3/64 (zodpovedajúca výmera podielu – 2,5 m2), všetko
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že uvedené parcely sa nachádzajú
v záhradách a vo dvoroch žiadateľov a sú priľahlé k rodinným domom, humnám a sýpkam,
ktoré sú v ich vlastníctve, bol zverejnený na úradných tabuliach obce a na webovej stránke
obce v období od 5.8.2019 do 21.8.2019.
B) Schvaľuje:
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľností - spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela č. E-KN 41,
vedená ako záhrady o výmere 615 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 (zodpovedajúca
výmera podielu – 51,26 m2), v k.ú. Slaská, pozemok zapísaný na LV č. 834 pod B.3. v k.ú.
Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 153,78 € v prospech kupujúcich – Ján Koka,
Slaská 141, 966 22 Lutila a Emília Koková, Slaská 140, 966 22 Lutila, každému v podiele
1/24 z celku (zodpovedajúca výmera podielu – 25,63 m2), každému za kúpnu cenu za podiel
v sume 76,89 €; predaj dielu č. 29 geometrického plánu č. 33334501-023/2018, o výmere 115
m2, ktorý spoluvytvára parcelu C-KN 432/1, vedenú ako záhradu o výmere 1291 m2 a ktorý
sa vyčleňuje z pozemku parcela E-KN 43/2, vedený ako záhrady o výmere 743 m2, zapísaný
na LV č.1 pod B.1. v k.ú. Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 345,00 € v prospech
kupujúcej – Emília Koková, Slaská 140, 966 22 Lutila, v podiele 1/1 (zodpovedajúca výmera
dielu – 115 m2) a predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3/64 na diele č. 34
geometrického plánu č. 33334501-023/2018, o výmere 53 m2 (zodpovedajúca výmera
podielu obce – 2,5 m2), ktorý spoluvytvára parcelu C-KN 432/2, vedenú ako záhradu
o výmere 1079 m2 a ktorý sa vyčleňuje z pozemku parcela E-KN 590, vedený ako orná pôda
o výmere 1113 m2, zapísaný na LV č. 598 pod B.9. v k.ú. Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2,
spolu v sume 7,50 € v prospech kupujúceho – Ján Koka, Slaská 141, 966 22 Lutila, v podiele
3/64 (zodpovedajúca výmera podielu – 2,5 m2), všetko z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktoré sú dané tým, že uvedené parcely sa nachádzajú v záhradách a vo dvoroch
žiadateľov a sú priľahlé k rodinným domom, humnám a sýpkam, ktoré sú v ich vlastníctve.
Tento predaj bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Zámer predaja pozemkov p. Jelžovi, manž. Göthovým a manž. Kadárováňým bol zverejnený
od 6.8.2019 do 21.8.2019. K uvedenému zámeru nebola obci doručená žiadna pripomienka.

Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanec Sklenka sa opýtal, že
ako bola stanovená kúpna cena 1,02 €/m2, nakoľko sa mu táto cena zdá nízka oproti iným
predajom pozemkov v minulosti, kde kúpna cena nebola nižšia ako 3,00 €/m2. Starosta obce
informoval, že uvedené pozemky sú v extraviláne obce. Ich vysporiadanie bolo možné len cez
obec a tak obec navrhla biskupstvo zámenu za iný lesný pozemok. Už na začiatku riešenia
nevysporiadaného vlastníctva týchto občanov bola dohoda, že budúcu kúpnu cenu budú tvoriť
– cena zameneného lesného pozemku (0,33 €/m2) plus náklady na zámenu. Cena 0,33 €/m2 je
trhová cena, za ktorú sa predávajú a kupujú lesné pozemky v k.ú. Slaská. Takýto výpočet bol
odsúhlasený pri schvaľovaní zámeru tohto predaja. Výsledná kúpna cena v sume 1,02 €/m2
zodpovedá cene zameneného lesného pozemku (jeho výmera x 0,33 €) a nákladom na zámenu
(správny poplatok do katastra nehnuteľností), presne tak, ako bolo dohodnuté na začiatku
riešenia tohto vysporiadania. Poslankyňa Ťahúňová uviedla, že tento vzorec bol dohodnutý už
dávno, keď obec začala byť nápomocná pri vysporiadaní pozemkov a rovnaký vzorec bol
odsúhlasený na poslednom rokovaní zastupiteľstva, keď sa schvaľoval len zámer predaja.
Tiež uviedla, že ide o pozemky v extraviláne obce, ktoré majú nižšiu cenu ako pozemky
nachádzajúce sa v intraviláne obce, teda v jej zastavanom území. Viac sa v rozprave nikto
neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 53/2019:
A) Berie na vedomie:
Informáciu, že zámer obce Slaská na predaj pozemku parcela č. C-KN 2933/2, vedená ako
lesné pozemky o výmere 461 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera
podielu – 461 m2), zapísanej na LV č. 1389 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 1,02 €/m2,
spolu v sume 470,22 € v prospech kupujúceho – Zdeno Jelža, Slaská 161, 966 22 Lutila;
pozemku parcela č. C-KN 2933/3, vedená ako lesné pozemky o výmere 508 m2, vlastnícky
podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 508 m2), zapísanej na LV č. 1389 pod
B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 1,02 €/m2, spolu v sume 518,16 € v prospech kupujúcich –
Vladislav Göth a manželka Darina Göthová, Slaská 234, 966 22 Lutila a pozemku parcela č.
C-KN 2933/4, vedená ako lesné pozemky o výmere 208 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 208 m2), zapísanej na LV č. 1389 pod B.1. v k.ú. Slaská;
za kúpnu cenu 1,02 €/m2, spolu v sume 212,16 € v prospech kupujúcich – Peter Kadár
a manželka Bernardína Kadárová, Slaská 232, 966 22 Lutila, všetko z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky parcely č. C-KN 2933/2, 2933/3 a 2933/4
sú priľahlé k rodinným domom súp. č. 161, 232 a 234 a vlastníci týchto domov (kupujúci) ich
už dlhé roky užívajú ako ich vlastné, pričom ich vyčistili a skultúrnili, bol zverejnený na
úradných tabuliach obce a na webovej stránke obce v období od 5.8.2019 do 21.8.2019.
B) Schvaľuje:
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľností - pozemku parcela č. C-KN 2933/2, vedená ako lesné
pozemky o výmere 461 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu
– 461 m2), zapísanej na LV č. 1389 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 1,02 €/m2, spolu
v sume 470,22 € v prospech kupujúceho – Zdeno Jelža, Slaská 161, 966 22 Lutila; pozemku
parcela č. C-KN 2933/3, vedená ako lesné pozemky o výmere 508 m2, vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 508 m2), zapísanej na LV č. 1389 pod B.1.
v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 1,02 €/m2, spolu v sume 518,16 € v prospech kupujúcich –
Vladislav Göth a manželka Darina Göthová, Slaská 234, 966 22 Lutila a pozemku parcela č.
C-KN 2933/4, vedená ako lesné pozemky o výmere 208 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 208 m2), zapísanej na LV č. 1389 pod B.1. v k.ú. Slaská;
za kúpnu cenu 1,02 €/m2, spolu v sume 212,16 € v prospech kupujúcich – Peter Kadár
a manželka Bernardína Kadárová, Slaská 232, 966 22 Lutila, všetko z dôvodov hodných

osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky parcely č. C-KN 2933/2, 2933/3 a 2933/4
sú priľahlé k rodinným domom súp. č. 161, 232 a 234 a vlastníci týchto domov (kupujúci) ich
už dlhé roky užívajú ako ich vlastné, pričom ich vyčistili a skultúrnili. Tento predaj bol
schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 1 - Sklenka
nehlasoval: 0
Manželia Šipikaloví požiadali o odkúpenie obecného pozemku o výmere 16 m2 za účelom
vysporiadania si pozemku pred ich rodinným domom, ktorý bude tvoriť hranicu s verejným
priestranstvom. K žiadosti bol priložený aj originál geometrického plánu, ktorým bol dotknutý
pozemok zameraný. Táto žiadosť aj s GP bola zverejnená a poslancom doručené ako materiál
na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci nemali
pripomienky k uvedenej žiadosti. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 54/2019 schválilo
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja svojho majetku a to: pozemok parcela č. C-KN 757/7, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 16 m2), zameraná GP č. 36636029-127/2019, ktorá sa
odčleňuje z pozemku parcela č. E-KN 1211/10, zapísanej na LV č. 944 pod B.1. v k.ú. Slaská,
za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 48,00 € v prospech kupujúcich – p. Filip Šipikal
s manželkou, bytom Slaská 90, 966 22 Lutila, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré
sú dané tým, že pozemok parcela č. C-KN 757/7 je priľahlý k pozemkom a rodinnému domu
vo vlastníctve žiadateľov a bude tvoriť hranicu s verejným priestranstvom obce. Tento zámer
predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Manželia Hurtíkoví požiadali o odkúpenie spoluvlastníckych podielov obce v pozemku,
v ktorom už vlastnia spoluvlastnícke podiely. Pozemok má výmeru 1713 m2 a žiadatelia
v ňom vlastnia spoluvlastnícke podiely o výmere 742 m2. Výmera spoluvlastníckych podielov
obce je 229 m2. K žiadosti bola priložená kópia LV č. 948. Táto žiadosť bola zverejnená
a poslancom doručená ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu. Na začiatku rozpravy starosta obce uviedol, že žiadatelia sú jediní
žijúci spoluvlastníci uvedenej nehnuteľnosti a v prípade predaja spoluvlastníckych podielov
obce majú zákonné predkupné právo. Poslanec Hric uviedol, že pozemok je síce vedený ako
orná pôda, ale v skutočnosti ide o zarastenú parcelu, ktorú treba vyčistiť už aj s ohľadom na
blízke elektrické vedenie. Pokiaľ je záujem o odkúpenie spoluvlastníckych podielov obce,
treba to odpredať žiadateľom v zmysle ich zákonného predkupného práva. Poslanci nemali
ďalšie pripomienky k tejto žiadosti. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 55/2019 schválilo
v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja svojho majetku a to: spoluvlastnícke podiely na pozemku parcela č.
E-KN 601/1, vedená ako orná pôda o výmere 1713 m2, spoluvlastnícke podiely o veľkosti
21/540 a 51/540 (zodpovedajúca výmera podielov – 67 m2 a 162 m2), zapísané pod B.5.
a B.10. na LV č. 948 v k.ú. Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 687 € v prospech
kupujúcich – p. Miloš Hurtík s manželkou, bytom Slaská 144, 966 22, z dôvodu realizácie
zákonného predkupného práva, ktorý je daný tým, že žiadatelia (kupujúci) už sú podieloví
spoluvlastníci uvedenej nehnuteľnosti, v ktorej obec vlastní spoluvlastnícke podiely

a v prípade ich predaja majú zákonné predkupné právo. Tento zámer predaja bol schválený
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 7
Vo veci vysporiadania časti farskej záhrady pre účely možnej výstavby domova dôchodcov
bol obci doručený list miestnej farnosti, v ktorom vyjadrila súhlas s odpredajom pozemku
v cene najmenej 5,00 €/m2. Tento materiál bol vypracovaný písomne, bol zverejnený
a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu. Poslanec Sklenka mal otázku, že akú výmeru sa asi bude jednať.
Starosta odpovedal, že presná výmera môže byť vykázaná až na základe geometrického plánu,
ktorým sa od pôvodnej parcely odčlení pozemok vhodný na výstavbu. Reálne v teréne by išlo
o časť pozemku od miestneho kostola až po vstupnú bránku k farnosti zakončený priamo hore
k elektrickému stĺpu. Viac otázok poslanci nevzniesli. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
56/2019 uložilo Obecnému úradu v Slaskej, aby zabezpečil zameranie časti pozemku parcela
č. C-KN 14/1 odborne spôsobilou osobou (geodetom) a objednal následne vypracovanie
geometrického plánu na zameranú časť z dôvodu vysporiadania vlastníckeho vzťahu
k zameranej časti pozemku.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 8
Slovenský červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom požiadal obec o príspevok na
dopravu. Žiadosť odôvodnil tým, že zabezpečuje prepravnú službu hlavne pre starších
a imobilných občanov do zdravotníckych zariadení a pod. Nakoľko na túto poskytovanú
službu štát neposkytuje žiadny príspevok, tak sa obracajú na obce, či by poskytovali
príspevok v sume 0,30 €/km. Táto žiadosť bola zverejnená a poslancom doručená ako
materiál na rokovanie. Starosta otvoril hneď rozpravu k tomuto bodu programu. Poslankyňa
Ťahúňová uviedla, že takto navrhnutý systém nie je kontrolovateľný a nedá sa vylúčiť, aby
nebol zneužitý. Poslanec Sklenka tiež uviedol, že by bolo vhodné špecifikovať podmienky
podrobnejšie aj so zárukami proti zneužitiu tejto služby. Poslanec Hric skonštatoval, že ak by
obec aj mala prispievať na túto službu, musela by si sama stanoviť podmienky, za akých je
ochotná to financovať. Zároveň podotkol, že v tohtoročnom rozpočte sa s takýmto výdavkom
ani nepočítalo a tak ani nie je možné v roku 2019 túto službu financovať. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 57/2019 zobralo na vedomie žiadosť Slovenského Červeného
kríža, územného spolku Žiar nad Hronom o poskytnutie príspevku na dopravu s tým, že
v roku 2019 obec nerozpočtovala taký výdavok a taký príspevok poskytnúť nemôže.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

Starosta obce predniesol návrh, aby sa obec uchádzala o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy „Wifi pre Teba“, cez ktorú je možné získať maximálne 15 000 eur s DPH na
rozmiestnenie prístupových bodov wifi vysielačov. Okrem pokrytia obce wifisieťou, je možné
túto sieť v budúcnosti využiť aj pre kamerový systém. Spolufinancovanie obce by bolo vo
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov. Uvedený návrh bol spracovaný písomne, bol
zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta následne otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu. Poslankyňa Ťahúňová je za podporenie tohto projektu,
keďže obec na to vynaloží náklady najviac vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Poslanec Sklenka návrh tohto projektu tiež podporuje, keďže ide o sieť vysielačov, cez ktoré
sa dá pokryť rozsiahlejšie územie obce. Poslanec Hric uvítal pri tomto projekte hlavne
skutočnosť, že bude možné v budúcnosti cez uvedenú sieť riešiť aj kamerový systém a obec
tak bude môcť pristúpiť k monitorovaniu území, kde vznikajú čierne skládky a podobne.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 58/2019 schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie
NFP na realizáciu projektu s názvom „Wifi pre Teba“, kód výzvy – OPII-2018-7/1-DOP
v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014-2020 s výškou
maximálneho celkového spolufinancovania 5% zo strany obce Slaská z celkových
oprávnených výdavkov projektu (max. 750 eur).
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Stredoslovenská distribučná, a.s. požiadala o úpravu vzťahu k nehnuteľnostiam formou
zriadenia vecného bremena v rámci stavby „Slaská – rozšírenie NN“ v doline pre možné
rodinné domy v časti obce „Pod Háj“. Zmluva o vecnom bremene rieši len podmienky, ktoré
boli s obcou dohodnuté už v rámci budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s tým, že
vecné bremeno je v súčasnosti presnejšie špecifikované konkrétnym geometrickým plánom.
Táto žiadosť bola zverejnená a poslancom doručená ako materiál na rokovanie. Starosta obce
hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci nemali k tomuto bodu žiadne
pripomienky, nakoľko podmienky zmluvy boli vopred dohodnuté a odsúhlasené v zmluve
o budúcej zmluve. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 59/2019 schválilo zriadenie vecného
bremena na pozemkoch parcely E-KN 257/31, E-KN 1212/1, E-KN 1222/1 a C-KN 752/7
v k.ú. Slaská v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36746436-028/2018, overenom
Okresným úradom Žiar nad Hronom , katastrálnym odborom pod č. 413/18 zo dňa 2.10.2018,
na priznanie práva umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim
ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky, údržby
a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období v prospech –
Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO – 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina. Ide o vecné bremeno zriadené bezodplatne na dobu neurčitú.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 9
V diskusii sa nikto neprihlásil o slovo, keďže verejnosť prítomná nebola.

K bodu č. 10
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Termín
ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva neurčil.

Zapísala: Mgr. Zuzana M o j ž i š o v á

Mgr. Daniel G e l i e n
starosta obce

Ing. Jozef M a l ý
overovateľ

Mgr. Martin S k l e n k a
overovateľ

