ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO V TAJOVE DŇA 23. 9. 2019

Prítomní: podľa prezenčných listín
Program:

1. Otvorenie
2. Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov ÚPN obceTajov
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku č. KN-C 352/1
4. Pasportizácia dopravného značenia v obci Tajov
5. Oslava pri príležitosti výročia narodenia J. Šebu
6. Rekonštrukcia budovy starej školy
7. Rôzne
k bodu 1
Starostka obce Mgr. Janette Cimermanová
a navrhla: Ing. Ľubomíru Žabkovú

otvorila zasadnutie, privítala všetkých prítomných

za zapisovateľku zápisnice, za overovateľov zápisnice Zuzanu

Onderkovú a Janu Vaculčiakovú, do návrhovej komisie Mgr. Ivetu Sitkovú a Janu Vaculčiakovú.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
k bodu 2
Pán Dobrík a Hatalčík podali písomnú žiadosť o obstaranie a vypracovanie zmien a doplnkov k ÚPN
obce Tajov. Jedná sa o doplnenie pozemku KN-E 1211, ktorá sa nachádza v časti Kejda. Poslanci tento
bod programu zrušili. Žiadosť posúdi stavebná komisia a stanovisko predloží obecnému zastupiteľstvu.
k bodu 3
Ing. Pavol Kováčik požiadal o odpredaj pozemku KN-C 352/1 o výmere 74 m2, ktorý je súčasťou
pozemku KN-E 551/11. Pozemok žiadateľ užíva od roku 1999, kedy kúpil rodinný dom s .č. 89, ako
predzáhradku a čiastočne na parkovanie motorových vozidiel. Pozemok už v minulosti užívali pôvodní
majitelia Poslanci odpredaj pozemku schválili za sumu 15,- €/m².

Kupujúci na vlastné náklady

vypracuje geometrický plán a kúpnu zmluvu.
k bodu 4
Starostka obce predložila poslancom na schválenie Pasport dopravného značenia v obci Tajov, ktorý sa
vypracováva na základe § 3d , odstavec 8 zákona 135/1961 o pozemných komunikáciách. Pasport rieši
zmapovanie existujúceho stavu a zapracovanie aktuálnych požiadaviek občanov. Cena za vypracovanie
pasportu je 1300,- EUR.

k bodu 5
Dňa 16. 11. 2019 sa uskutoční spomienkové stretnutie k stému výročiu narodenia Jozefa Šeba a bude
v kostole sv. Jána Krstiteľa v Tajove.
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k bodu 6

Obec Tajov má prísľub predsedu vlády na dotáciu v sume 50.000 EUR z rezervy predsedu
vlády SR na rekonštrukciu starej školy. Z týchto prostriedkov by sa uskutočnili len niektoré
stavebné úpravy na budove, ako revitalizácia fasády, výmena okien, výmena elektroinštalácie
a sanity, obnova povrchov stien a podláh a náter strešnej krytiny.

k bodu 7
Obec vlastní štiepkovač, ktorý bol obstaraný ako príslušenstvo k traktoru BISO. Štiepkovač však nie je
používaný z dôvodu, že frakcia nevyhovuje pre potreby kotolne. Štiepkovač je už ako majetok odpísaný
a pre obec nepotrebný. Poslanci schválili odpredaj štiepkovača za sumu 450 EUR.

Starostka informovala:
-

Na základe dodatku k zmluve sa prenajalo osobné auto od obce Riečka. Na vozidle sa
uskutočnili opravy, aby prešlo emisnou a technickou kontrolou.

-

Do ZŠS pri Materskej škole v Tajove sa zakúpila chladnička a vybavenie do jedálne.

-

Dokončuje sa publikácia „Monografia obce Tajov“.

-

Uskutoční sa posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším a uvítanie detí do života.

-

Pri príležitosti 145. výročia narodenia J.G. Tajovského a 100. výročia sa uskutoční
spomienková slávnosť v záhrade domu JGT, ktorú organizuje Štátna vedecká knižnica a Obec
Tajov.

Pani Mgr. Sitková pripomienkovala, že na internetovej stránke obce sú chybne zverejnené uznesenia
z posledného zasadnutia OZ, je zverejnená len posledná strana. Obec predmetné opraví a stalo sa to len
chybou skenovania.

V Tajove 23. 9. 2019
Zapisovateľka: Ing. Ľubomíra Žabková

Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce
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