ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO V TAJOVE DŇA 12. 3. 2020

Prítomní: podľa prezenčných listín
Program:
Program:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie odpredaja pozemku KN-C 811/83 p. Holecovi s manželkou

3.

Schválenie VZN č.1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Tajov

4.

Schválenie VZN č.2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

5.

Schválenie VZN č.3/2020 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda

6.

Schválenie Dodatku č. 3 o zriadení Spoločného obecného úradu v Tajove

7.

Informovanie o verejnom obstarávaní na Obnovu budovy Základnej školy

8.

Informovanie o výberovom konaní na funkciu hlavného kontrolóra obce Tajov

9.

Rôzne

10. Diskusia

k bodu 1
Starostka obce Mgr. Janette Cimermanová
a navrhla: Ing. Ľubomíru Žabkovú

otvorila zasadnutie, privítala všetkých prítomných

za zapisovateľku zápisnice, za overovateľov zápisnice Michala

Hewa a Zuzanu Onderkovú, do návrhovej komisie Janu Vaculčiakovú a Michala Hewa.
k bodu 2
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku registra „C“ parcelné číslo 511/83, ostatná plocha
o výmere 50 m², pozemok je odčlenený geometrickým plánom č. 34987886-16/19 zo dňa 17. 4. 2019
od pozemku KN-E 728/4, orná pôda v prospech kupujúceho JUDr. Martiny Holecovej a Mgr. Michala
Holeca, Tajov za kúpnu cenu vo výške 25Eur/m2. Náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy,
geometrického plánu a poplatky za vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. Predaj
nasledovného pozemku je ako predaj uskutočnený podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e zákona č.
138/1991 Z. b. v poslednom platnom znení zmien a doplnkov, a to ako predaj v prípadoch hodných
osobitného zreteľa: pozemok žiadateľ užíva a na pozemku sa nachádza stavba už existujúceho oplotenia.
Starostku obce poverilo OZ podpisom kúpnopredajnej zmluvy.
k bodu 3
Starostka obce predložila návrh VZN č.1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Tajov.
Návrh nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce, v zákonnej lehote neboli
podané žiadne pripomienky. Poslanci VZN schválili.
k bodu 4
Starostka obce predložila návrh Schválenie VZN č.2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb Návrh nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce,
v zákonnej lehote neboli podané žiadne pripomienky. Poslanci VZN schválili.
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k bodu 5
Starostka obce predložila návrh

VZN č.3/2020 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda

Návrh nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce, v zákonnej lehote neboli
podané žiadne pripomienky. Poslanci VZN schválili.
k bodu 6
Starostka obce predložila poslancom na prerokovanie výstup zo Spoločného obecného úradu v Banskej

Bystrici na úseku výstavby a územného plánovania ku dňu 31. 3. 2020 a zároveň schválenie Dodatok č.
4 k Zmluve 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu v Banskej Bystrici. Od 1. 4. 2020
Obec Tajov vstupuje

do Spoločného obecného úradu v Tajove na úseku výstavby a územného

plánovania ku dňu 1. 4. 2020.
k bodu 7
Starostka obce informovala poslancov o výberovom konaní na zákazku „Obnova budovy základnej
školy“. Výberové konanie prebehlo v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
a zabezpečil ho Mgr. Roman Mikušinec, ako odborne spôsobilá osoba. Vo výberovom konaní uspela
Dušan Chebeň Skliarovo 128, Detva a Norbert Šuša.

k bodu 7
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra Obce
Tajov RSDr. Anny Chlebovcovej ku dňu 31.01.2020. Schválilo deň konania voľby hlavného kontrolóra
Obce Tajov na deň 14. 4. 2020, pričom voľba sa uskutoční v rámci zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Tajov.

k bodu 9
Starostka predložila poslancom na schválenie preberací protokol o odovzdaní a prevzatí zariadenia
kotolne od Združenia obcí Bioenergia Bystricko do majetku Obce Tajov. Jedná sa o technológiu
a strojné vybavenie kotolne v požiarnej zbojnici. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov EÚ so
spolufinancovaním obce. Preberací protokol obce schválili.
Na záver zasadnutia starostka poďakovala prítomným poslancom a hosťom za účasť a verejné
zasadnutie OZ v Tajove ukončila.

V Tajove 12. 3. 2020
Zapisovateľka: Ing. Ľubomíra Žabková

Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce
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