
Zápisnica č. 2 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Melčice – Lieskové, 

ktoré sa konalo dňa 21.04.2010 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu 
 

 

Prítomní :  Ing. Miroslav Matiáš 

Miloš Adamovic, Ing.Viera Hladká, Ing. Anna Michaličková , Vladimír Lichner, Mgr. 
Eva Bebjaková, Igor Kotásek, Ing. Oľga Nováková, Jozef Hulvák, Ľubomír Plesnivý                
Ing.Viera Šebeňová – hlavná kontrolórka obce 

Občania :  Pavla Zahradníková, Ľubomír Matiáš, Miloslav Beno, Hatiarová, Peter 
Hulvák, Michalcová, Marek Breznický, Alexander Knup, Jozef Tomajka, Miroslav 
Minárčic, Emília Slezáčková, Ján Škulavík, Štefan Kuchta, R. Mizerák, Roman Hill, 
Monika Estergájošová, Zuzana Šopíková, Štefan Savara, Miroslav Masár 

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ing. 
Miroslav Matiáš. Privítal prítomných poslancov a občanov. Keďže boli prítomní všetci 
poslanci, zasadnutie bolo uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. 

 

Písaním zápisnice poveril :  Ing. Annu Michaličkovú 
Za overovate ľov ur čil :  Ing. Vieru Hladkú a Jozefa  Hulváka 

 

Predložil nasledovný program: 

1. Otvorenie                                                                                                                                     
2. Kontrola plnenia uznesenia                       
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2009                                         
4. Prejednanie žiadosti o výstavbu solárnej elektrárne                                                               
5. Žiadosť o úpravu pozemku okolo 14-bytového domu                                              
6. Prejednanie žiadosti k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov ku komunikácii 1521/1 
    Melčice-Dolina                      
7. Prejednanie žiadosti o obmedzenie vjazdu nákladných vozidiel      
8. Zamestnanie 3 pracovníkov podľa § 50i zákona o zamestnanosti               
9. Žiadosť o prenájom pozemku vedľa garáže pri 14-bytovom dome                 
10. Rôzne                                                                                                                              
11. Diskusia                                                                                                                                    
12. Záver 
 
Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie, či má niekto návrh na doplnenie 
programu. Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, dal hlasovať o schválení 
navrhnutého programu.  
 
Hlasovanie: 
Za:  Miloš Adamovic, Ing. Viera Hladká, Ing. Anna Michaličková , Vladimír Lichner, 
Mgr. Eva Bebjaková, Igor Kotásek, Ing. Oľga Nováková, Jozef Hulvák, Ľubomír 
Plesnivý 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



2. Kontrola plnenia uznesení  
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. 
Uznesenie č. 65/09/OZ – oprava budovy Novákovec, ocenenie predpokladaných 
nákladov stvebnou komisiou – úloha trvá 
Uznesenie č. 27/08/OZ – p. Mikláš, vysporiadanie odkúpeného pozemku, ktorý nebol 
zavkladovaný v správe katastra.  
Je potrebné vyhľadať starú dokumentáciu, ktorá sa týka prevodu časti odkúpeného 
pozemku (potvrdenie o zaplatení, kúpnu zmluvu al. pod.). Na základe toho sa určí 
ďalší postup – úloha trvá. 
 
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2009 
Správu o kontrolnej činnosti prdložila kontrolórka obce – Ing. Viera Šebeňová. 
U z n e s e n i e   číslo 16/10/OZ 
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2009. 
 
4. Prejednanie žiadosti o výstavbu solárnej elektrá rne 
Ing. Miloslav Beno predložil žiadosť  o záväzné stanovisko k výstavbe fotovoltaickej 
(solárnej) elektrárne v našej obci, v časti Dolina. 
U z n e s e n i e   číslo 17/10/OZ 
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové 
v y d á v a 
súhlasné stanovisko k výstavbe fotovoltaickej elektrárne za predpokladu, že: 
- budú vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom 
- prístupovú komunikáciu a infraštruktúru si vybuduje na vlastné náklady 
- budú splnené podmienky pre hospodársku činnosť v chránenej krajinnej oblasti 
Hlasovanie: 
Za:  Miloš Adamovic, Ing. Anna Michaličková , Vladimír Lichner, Mgr. Eva Bebjaková, 
Igor Kotásek, Ing. Oľga Nováková, Jozef Hulvák, Ľubomír Plesnivý 
Proti: 0 
Zdržal sa: Ing. Viera Hladká 
 
5. Žiados ť o úpravu pozemku okolo 14-bytového domu 
Obecné zastupiteľstvo sa predmetnou otázkou nezaoberalo z dôvodu, že žiadosť 
nebola predložená. 
 
6. Prejednanie žiadosti k vysporiadaniu vlastníckyc h vzťahov ku komunikácii 
1521/1 Melčice-Dolina 
Uznesením č. 68/09/OZ  obecné zastupiteľstvo doporučilo problém konzultovať 
s právnikom a na základe jeho odporúčania zaujať stanovisko. 
V zmysle uvedeného dá starosta obce vypracovať znalecký posudok na pozemok 
pod cestou a na základe znaleckej ceny určí OZ ďalší postup. 
U z n e s e n i e   číslo 18/10/OZ 
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové 
s c h v a ľ u j e 
vypracovanie znaleckého posudku na pozemok pod cestou, k.ú. Melčice (Dolina), 
parc.č. 1521/1. Znalecký posudok bude predložený na mimoriadne OZ, ktoré určí 
ďalší postup.  
 



 
Hlasovanie: 
Za:  Miloš Adamovic, Ing. Anna Michaličková , Ing. Viera Hladká, Vladimír Lichner, 
Mgr. Eva Bebjaková, Igor Kotásek, Ing. Oľga Nováková, Jozef Hulvák, Ľubomír 
Plesnivý 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7. Prejednanie žiadosti o obmedzenie vjazdu nákladn ých vozidiel 
Bola predložená žiadosť občanov o obmedzenie vjazdu a prechodu nákladných 
automobilov a ťažkých mechanizmov nad 2,5 tony a tiež o zákaz ich státia na 
miestnych komunikáciách.     Žiadosť obsahuje tiež požiadavku na upozorňovanie 
občanov, aby nevypúšťali psov bez dozoru. 
U z n e s e n i e   číslo 19/10/OZ 
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové 
s c h v a ľ u j e 
- doplnenie VZN o zákaz státia nákladných automobilov a ťažkých mechanizmov nad  
  2,5 tony na miestnych komunikáciách 
- požiadať dopravný inšpektorát o osadenie dopravných značiek Zóna – zákaz státia 
  pre nákladné automobily a ťažké mechanizmy nad 2,5 tony 
- opakovane vyhlasovať v miestnom rozhlase upozornenie, aby občania nevypúšťali  
  svojich psov, upozorňovať na povinnosť odstrániť po nich exkrementy a zabezpečiť,   
  aby veľké a bojové psy mali pri venčení vôdzku a náhubok 
Hlasovanie: 
Za:  Miloš Adamovic, Ing. Anna Michaličková , Ing. Viera Hladká, Vladimír Lichner, 
Mgr. Eva Bebjaková, Igor Kotásek, Ing. Oľga Nováková, Jozef Hulvák, Ľubomír 
Plesnivý 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
8. Zamestnanie 3 pracovníkov pod ľa § 50i zákona o zamestnanosti 
V zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení jeho zmien a 
doplnkov, § 50i, sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru 
na dobu určitú znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8, ods. 1, ak 
pracovný pomer je dohodnutý najmenej na 9 mesiacov v rozsahu najmenej polovice 
ustanoveného  týždenného pracovného času. Príspevok sa poskytuje najviac počas 
9 mesiacov. Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 90 % z celkovej ceny práce 
zamestnanca počas prvých troch mesiacov, 80 % počas ďalších troch mesiacov a 
70%  počas ostatných troch mesiacov. 
U z n e s e n i e   číslo 20/10/OZ 
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové 
s c h v a ľ u j e 
zamestanie 3 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie počas 9 mesiacov 
v zmysle § 50i zákona o službách zamestnanosti. 
Hlasovanie: 
Za:  Miloš Adamovic, Ing. Anna Michaličková , Ing. Viera Hladká, Vladimír Lichner, 
Mgr. Eva Bebjaková, Igor Kotásek, Ing. Oľga Nováková, Jozef Hulvák, Ľubomír 
Plesnivý 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



 
 
 
9. Žiados ť o prenájom pozemku ved ľa garáže pri 14-bytovom dome 
Pani Čerevková žiada o prenájom pozemku vedľa garáže. Vzhľadom k tomu, že nie 
je známe parc.č., nevieme, kto je majiteľom pozemku. Po identifikácii parcely je 
možné v uvedenej veci rozhodnúť. 
 
10. Rôzne 
10.1  
Žiadosť p. Hatiarovej o rozšírenie obytnej zóny o pozemok parc.č. 500/2 v 
Melčiciach, časť Dolina, za účelom výstavby energeticky pasívneho domu. 
U z n e s e n i e   číslo 21/10/OZ 
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové 
s ú h l a s í 
s rozšírením obytného územia o parcelu č. 500/2 v k.ú. Melčice. 
Hlasovanie: 
Za:  Miloš Adamovic, Ing. Anna Michaličková , Ing. Viera Hladká, Vladimír Lichner, 
Mgr. Eva Bebjaková, Igor Kotásek, Ing. Oľga Nováková, Jozef Hulvák, Ľubomír 
Plesnivý 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
10.2  
Pán Škulavík požiadal starostu obce, aby zabezpečil, aby náhradná autobusová 
doprava ŽSR stála oproti železničnej stanici, resp. aby ďalšie náhradné spoje 
premávali cez dediny. 
10.3 
Ing. Nováková pripomenula starostovi obce výsadbu tují v priestore za garážami, 
ktorú mala realizovať firma Stafis. 
 
Nakoľko bol program vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 
Melčice-Lieskové, 21.04.2010 
 
Zapísala:  Ing. Anna Michaličková 
 
Zápis overili: Ing. Viera Hladká 
  Jozef Hulvák 
 
 
 
 
 
Ing. Mirosla Matiáš 
starosta obce 
 
 


