Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 29.09.2021 na OcÚ Kalinovo
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
3./ Kontrola uznesenia
4./ Informácia zo zasadnutia OR
5./ Žiadosti fyzických a právnických osôb
6./ Stav a rozvoj infraštruktúry v obci
7./ Individuálna bytová výstavba
8./ Nakladanie s odpadmi v podmienkach a pôsobnosti na území obce
9./ Rozšírenie verejného vodovodu Kalinovo, časť Briežky – III. etapa
10./ Výstavba nájomných bytov
11./ Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
12./ Rôzne
13 ./ Návrh na uznesenie
14./ Ukončenie
K bodu č. 1./
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
bolo zvolané riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré otvoril starosta obce Ján Šárkan.
Privítal prítomných poslancov a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
dnešného rokovania. Oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený.
K bodu č. 2./
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní členovia: 1. Bc. Martina Hoduliaková
2. Ján Grendel
3. Mgr. Janka Fáberová
- overovatelia: 1. Ľubica Fajčíková
2. Mgr. Július Karásek
Za návrh sa hlasovalo. Návrh bol jednohlasne schválený.
- zapisovateľka: Anna Findrová
K bodu č. 3./
Kontrolu uznesení urobil starosta obce. Uznesenia sú splnené do dnešného termínu,
dlhodobé sa plnia.
K bodu č. 4./
Informáciu zo zasadnutia OR predložil Mgr. Karásek, boli prejednané žiadosti
fyzických a právnických osôb.

K bodu č. 5./
žiadosti o odkúpenie pozemku.
OZ žiadosti berie na vedomie.

K bodu č. 6./
Stav a rozvoj infraštruktúry v obci – cesty sa budú asfaltovať a budú sa opravovať aj chodníky
na ul. Štefánikovej.
V súčasnosti Slovenská vodohospodárska spoločnosť vykonáva výberové konanie na
dodávateľa na ČOV, aglomerácia Kalinovo. Po informácii vodárni BB sa predpokladá
s realizáciou až v nasledujúcom plánovacom období, ak budú na to finančné zdroje.
Miesto antukovej dráhy sa urobí bežecká dráha tartan, treba schváliť vypracovanie projektu na
bežeckú dráhu a zapojiť sa do výzvy so spoluúčasťou obce vo výške uvedenej vo výzve.
Geodet zamerá výškopis a polohopis.
K bodu č. 7./
Zasadnutia sa zúčastnili stavebníci, ktorí kúpili pozemky v obci Kalinovo smer Lučenec pri
družstve, ohľadne doriešenia inžinierskych sieti.
Obec odkúpi pozemky od vlastníkov (stavebníkov) za 1,- €.
OZ schvaľuje odkúpenie pozemkov od vlastníkov pozemkov určených pre výstavbu
inžinierskych sietí MK, VO, dažďová kanalizácia a verejný vodovod.
Obec tieto odkúpi do svojho výlučného vlastníctva v cene 1,- € za celok. Vlastníci odovzdajú
obci projektovú dokumentáciu pre uvedené inžinierske siete za účelom stavebného konania.
OZ schvaľuje v zmysle PD v 1. fáze zrealizovať prístupovú cestu spevnením kamenia a VO.
V 2. fáze po vydaní stavebného povolenia vykonať verejné obstarávania pre verejný vodovod
a dažďov ú kanalizáciu.
Vlastníci pozemkov majú záujem prispieť spolufinancovaním na inžinierske siete vo výške
1000,- € každý stavebník.
K bodu č. 8./
Obec pri nakladaní s odpadmi postupuje podľa platného VZN a robí sa aj zber BRO.
OZ žiada pokračovať v zmysle VZN pri likvidácii inertného materiálu (stavebný odpad, DSO)
v lome Hrabovo.
OcÚ uvažuje o zavedení zberu kuchynského odpadu z bytových domov (bytoviek). Riešiť to
bude v spolupráci s občanmi – zástupcami bytových spoločenstiev.
K bodu č. 9./
Obec podá novú žiadosť o rozšírenie verejného vodovodu Kalinovo, časť Briežky
z Envirofondu III. etapa vo výške 95% envirofond a 5% spolufinancovanie obce.
K bodu č. 10./
Na ulici 1. mája je priestor pre výstavbu nájomných bytov. Ďalšie možnosti výstavby bytoviek
na ulici Bystrinskej. Zatiaľ by sa postavili len dve 6-b.j. na ul. 1. mája. Treba urobiť prieskum,
či je záujem o byty. OZ súhlasí s prípravou výstavby formou štátneho fondu rozvoja bývania
dve 6-b.j. na ul. 1. mája.
Je potrebné urobiť chodník od bytoviek na ul. 1. mája na železničnú stanicu
K bodu č. 11./
OZ bola predložená a prerokovaná Konsolidovaná výročná správa za rok 2020.
K bodu č. 12./
Štátna cesta III. tr. Kalinovo – Slatinka – obec požiada VÚC BB o vyhotovenie rekonštr. cesty
III. triedy, idú schvaľovať plán cesty pre zlý technický stav vrátane odbočovacieho pruhu na
križovatke Kalinovo-Slatinka.

Opätovne požiadať Železnice SR o vykonanie opravy budovy železničnej stanice a vonkajšieho
prostredia.
Starosta informoval, o oprave lavičiek v parku a predĺženie verejného vodovodu na
Štefánikovej ulici a o oprave ciest.
p. Fajčíková – do kultúrneho domu (klubovne) ľudia požadujú vybaviť riadmi a chladničkou.
Či sa bude robiť chodník okolo katolíckeho cintorína – treba dať vypracovať projektovú
dokumentáciu.
Hlavná kontrolórka predložila inventarizáciu pokladne, neboli zistené žiadne rozdiely a správu
o vedení účtovníctva.
OZ berie na vedomie, že sa vypracúva pasport dopravného značenia v obci v súvislosti so
zmenou legislatívy SR.
K bodu č. 13./
Návrh na uznesenie predložila predseda návrhovej komisie Bc. Martina Hoduliaková.
K návrhu neboli vznesené žiadne návrhy, pripomienky, pozmeňujúce návrhy. Za návrh
hlasovali všetci prítomní poslanci. Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu č. 14./
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným
poslancom za účasť na zasadnutí.

Zapísala: Findrová

starosta obce

