Zápisnica

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa IS.decembra
2016 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Pohorelej.

Prítomní: starostka obce - Ing. Jana Tkáčiková

poslanci OZ : Ing. Anna Pravotiaková Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák,

Ing. Marek Syč, PhD., Ján Šulej, Peter Frajt, Ľubomíra Lysinová- prišla
18:35

hlavná kontrolórka - Ing. Mária Pohančaníková
zapisovaterka : Marianna Gandžalová
ostatní prítornní: Anna
Prčová , Orlová 568. 976 69 Pohorelá
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Farntiška
Baksová, Orlová 577, 976 69 Pohorelá
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing.
Stefan Kráľ, Clementisova 757, 97669 Pohorelá
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Neprítomní: poslanci: Mgr. Katarína Zibríková-ospravedlnená
1. Otvorenie

Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Jana Tkáčiková -starostka obce.
Privítala poslancov a ostatných prítomných.
Skonštatovala, že na zasadnutí OZ je prítomných 7 poslancov a je
uznášaniaschopné.

Oznámila, že zo zasadnutia OZ sa vyhotoví zvukový záznam.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a schválenie programu OZ
Do návrhovej komisie starostka navrhla: Ing. Róbert Tlučák, Ján Šulej, Bc. Maroš
Siman

Za overovateľov zápisnice starostka navrhla : Ing. MarekSyč, PhD., Ing. Anna
Pravotiaková

Za zapisovateľku určila p. Mariannu Gandžalovú.
Hlasovanie:
Za: 7 Proti:0 Zdržalsa:0

OZschválilo návrhovú komisiu, overovateľovzápisnice a zapisovateľku uznesením
č.81/2016

Starostka prítomných oboznámila s návrhom programu .
Návrh programu:
1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov, schválenie programu OZ
3. Návrh rozpočtu obce Pohorelá 2017-2019

4. Návrh VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017
5. Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017
6. Návrh VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2017.
7. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Mária
a Ján Kuklica
xxxxxxxxxxxxxxx

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na l.polrok 2017
9. Zmena prílohy č.l k VZN č.5/2009 Dotácia na prevádzku a mzdy materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pohorelá
súčinnosťou odl.1.2017

10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupitelstva Pohorelej
s účinnosťou od 1.1.2017.

11. Nájomná zmluva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lucia Simanová, Orlová 631/26, 976 69 Pohorelá

12. Návrh na modernizáciu verejného osvetlenia obce Pohorelá O.S.V.O. comp.
a.s.

13. Voľba zástupcov zriaďovateľdo Rady školy pri ZŠs MŠ Pohorelá

14. Založenie denného centra pre dôchodcov, deti a zdravotne postihnuté
osoby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
15. Informácie starostky obce
16. Diskusia
17. Uznesenie

IS.Záver

Hlasovanie .
Za:7 Proti: O Zdržalsa:0

Návrh programu bol schválený uznesením č.81/2016

3. Návrh rozpočtu obce Pohorelá 2017-2019
Ing. RóbertTlučák informoval o zasadnutífínančnej komisie, ktorá sa stretla

6.12.2017 ,kde sa prerokovával návrh rozpočtu Obce Pohorelá a Základnej školy
s materskou školou. Skonštatoval, že finančná komisia odporúča schválenie tohto
návrhu rozpočtu na rok 2017 s pripomienkou Ing.
Štefana Káľa- nízka suma
xxxxxxxxxxxxxx

kapitálových výdavkov, a berie na vedomia návrh rozpočtu na roky 2018-2019.
K návrhu rozpočtu predniesla stanovisko aj hlavná kontrolórka obce Ing. Mária

Pohančaníková, ktorá odporúča návrh rozpočtu na rok 2017 schváliťa návrh
rozpočtu na roky 2018-2019 zobrať na vedomie.

Hlasovanie .

Za:7

Proti: O

Zdržal sa : O

Uznesenie č. 82/2016

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Stanovisko Komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch k návrhu
rozpočtu na roky 2017-2019.

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019.
3. Rozpočet obce Pohorelá na rok 2018 a 2019.
B: SCHVAĽUJE

Rozpočet obce Pohorelá na rok 2017 v nasledovnej štruktúre:
bežné príjmy obce: 1.118.200

bežné príjmy ZŠsMŠ: 12.430
bežné výdavky obce: 461.510
bežné výdavky ZŠsMŠ: 528.047
kapitálové príjmy obce: -

kapitálové výdavky obce: 84.940
príjmové finančné operácie obce: O
výdavkové finančné operácie 6.600

4. Návrh VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017
Pani starostka predniesla návrh VZN.
Hlasovanie :
Za: 7 Proti: O Zdržal sa : O

Uznesením č. 83/2016
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A: schválilo

1. V zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 2/2016
o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017.
S.Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017
Pani starostka predniesla návrh VZN.
Hlasovanie
Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O

Uznesením č. 84/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

l.trojpätinovou väčšinou poslancovVZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok
2017

1. V zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 3/2016 o
miestnych daniach na kalendárny rok 2017

6. Návrh VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2017
Pani starostka predniesla návrh VZN.
Hlasovanie:

Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O

Uznesením č. 85/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

trojpätinovou väčšinou poslancov VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017.
1. V zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení
obce Pohorelá č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2017

7. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Pohorelá - Mária
a Ján Kuklica
xxxxxxxxxxxxxxxx
Pani starostka predniesla návrh na odpredaj.
Hlasovanie
Za:7 Proti: O Zdržalsa:0

Uznesením č. 86/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

trojpätinovou väčšinou poslancov zámer prevodu majetku obce - predaj vlastníckeho
podielu 1/1 pozemkov KN-C:

a) parc. číslo 1361/2 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 23 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bezpodielového spoluvlastníctva manželovJána
Kuklicu, rod. Kuklicu, nar. 1. 2.1945, bytom:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Partizánska
525, 976 69 Pohorelá a Márie Kuklicovej, rod. Refkovej, nar. 21. 11.1947, bytom:
Partizánska
525, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 69,00 EUR. Poplatky spojené
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
b) parc. číslo 1361/3 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 2 m2/z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a

ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do
bezpodielového spoluvlastníctva manželovJána
Kuklicu, rod. Kuklicu, nar. 1. 2. 1945, bytom:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Partizánska 525, 976 69 Pohorelá a Márie Kuklicovej, rod. Refkovej, nar. 21. 11.1947, bytomxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Partizánska
525, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 6,00 EUR. Poplatky spojené s
prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu

k pozemku zastavaného stavbou, ktorýje vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemokje obcou
nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na l.polrok 2017

Ing. Mária Pohančaníkova- hlavná kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2017.
Hlasovanie:

Za: 7 Proti: O Zdržal sa : O

Uznesením č. 87/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

1. trojpätinovou väčšinou poslancov plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
l.polrok2017

9. Zmena prílohy č.l k VZN č.5/2009 Dotáda na prevádzku a mzdy materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pohorelá
s účinnosťou odl.1.2017

xxxxxxxx
Návrh predniesla pani starostka obce. Potom sa k nemu vyjadril aj Mgr.
Jozef
xxxxx ktorý ho upresnil a bližšie vysvetlil, že už dlhodobo je financovanie
Šajša,
materskej školy poddimenzované. Preto žiadajú túto zmenu. Ing. Tlučák
oboznámil poslancov o zasadnutífinančnej komisie, kde bola prítomná aj pani

ekonómka zo základnej školy a tá komisii financovanie materskej školy objasnila.
Finančná komisia odporúča túto zmenu VZN prijať
Hlasovanie :
Za: 7 Proti: O Zdržal sa : O

Uznesením č. 88/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

1 trojpätinovou väčšinou poslancov zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 5/2009 Dotácia na
prevádzku a mzdy materskej školy

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pohorelá s účinnosťou
od 1. 1. 2017

10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Pohorelej
s účinnosťou od 1.1.2017.

Pani starostka predniesla návrh.

Ing. Tlučák zhrnul doterajšie zásady odmeňovania poslancov OZ.
Návrh pani starostky bol 50 brutto za účasť na obecnom zastupiteľstve a 5,50
pre členovfinančnej komisie.

Ing. Pohančaníková- kontrolórka obce odporúča návrh pani starostky prijať.

Hlasovanie:

Za: 7 Proti: O Zdržal sa : O
Uznesením č.89/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

l.trojpätinovou väčšinou poslancov zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva Pohorelej s účinnosťou od 1.1.2017.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11. Nájomná zmluva Lucia
Simanová, Orlová 631/26, 976 69 Pohorelá
Žiadosť predniesla pani starostka.
Pán
Maroš Siman upresnil, o aké priestory sa jedná , čo všetko je tam
xxxxxxxxxxxxxx

zrekonštruované ( okná , stierky, elektrické vedenie, voda..)
Žiadna iná žiadosť o prenájom týchto priestorov nie je.

Výška nájmu sa preráta podľa platnéhoVZN ll,- /m2-nebyt. priestory
4,- /m2 - skladové priestory

Poslanci dali návrh dať do nájomnej zmluvy klauzulu o valorizácii nájomného.

Konečnú verziu nájomnej zmluvy pošle p. starostka poslancom na schválenie.
Nájom ročne:269,50 , mesačne : 22,46
Energie mesačne : 75

Ing. Marek Syč, PhD.navrhol zverejniť informáciu o ďalšom možnom prenájme
v Pohorelskom hlásniku alebo na obecnej stránke.
Hlasovanie:

Za:8 Proti:0 Zdržalsa:0
Uznesením č. 90/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

xxxxxxxxxxxxx
l.trojpätinovou väčšinou poslancov nájomnú zmluvu č. 1/2016 Lucia
Simanová,

Orlová
631/26, 976 69 Pohorelá, ICO:50618130.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12.Návrh na modernizáciu verejného osvetlenia obce Pohorelá O.S.V.O. comp.
a.s.

Uznesením č. 91/2016 OZ v Pohorelej

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A:BERIENAVEDOMIE

l.Návrh na modernizáciu verejného osvetlenia obce Pohorelá O.S.V.O. comp a.s

13.Voľba zástupcov zriaďovateľdo Rady školy pri ZŠs MŠ Pohorelá
Riaditeľškoly-lng.
Šajša informoval o výsledkoch volieb do Rady školy.
xxxxxxxx
Za zástupcov zriaďovateľa sú navrhnutí poslanci: Ján Sulej, Peter Frajt,
Mgr.Katarína Zibríková.

Hlasovanie .

Za : 8 Proti: O Zdržal sa : O

Uznesením č. 92/2016 OZv Pohorelej
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A: VOLÍ

1. Zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
Pohorelá: Ján Šulej/ Peter Frajt, Ing. MarekSyč, PhD., Mgr. Katarína Zibríková.

14. Založenie denného centra pre dôchodcov, deti a zdravotne postihnuté

osoby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Informácie poskytla pani
Anna Prčová, ktorá pomáhala seniorom pri prvom
xxxxxxxxxxxxxx

organizačnom stretnutí. Zatiaľmajú na svoju činnosťposkytnuté priestory
xxxxxxxxx
v kuchynke základnej školy. Pani
Prčová sa informovala aj o zrekonštruované
priestory, či by neboli vhodné na toto denné centrum. Dala návrh ,aby
zriaďovateľom tohto centra bola obec. Pani starostka sa vyjadrila, že zistí

podmienky založenia takéhoto denného centra a podá informácie poslancom aj
zástupcom seniorov.

Uznesením č. 93/2016

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A:BERIENAVEDOMIE

1. Informácie p.xxxxxxxxxxxxx
Anny Prčovej k založeniu denného centra pre dôchodcov, deti a
zdravotne postihnuté osoby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách.

IS.Informácie starostky obce

Pani starostka informovala prítomných o projektoch , v ktorých obec žiadala

dotácia - Zberný dvor, Likvidácia čiernych skládok- oba tieto projekty boli
zamietnuté. Obec bude reagovať na ďalšie výzvy, ktoré budú v budúcom roku,
a bude sa uchádzať o dotácie.

Uznesením č. 94/2016

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A:BERIENAVEDOMIE
1. informácie starostky obce

16. Diskusia

Pani starostka informovala o žiadosti p. Anny
Prčovej, ktorú predložila 16.12.2016
xxxxxxxxxxxxx

a na ktorú si žiada písomné stanovisko. Kópiu žiadosti dostali aj poslanci OZ.

xxxxxxxxx
Pani
Prčová sa sťažuje na zlý technický stav ochranného múru medzi ulicami Orlová
a Partizánska. Starostka ju informovala , že uvedený múr nie je majetkom obce a jeho
rekonštrukciu plánujú robiť Lesy SR, ktoré sú majiteľom.
Ing. Tlučák sa informoval o financovaní rekonštrukcie cesty na ulici Jesenského.Chcel
vedieť prečo sa prekročil plánovaný rozpočet. Pani starostka mu podala informácie a dodala,
že prekročenie fín. rozpočtu bolo spôsobené väčšou šírkou cesty. Financovanie bolo
z vlastných zdrojov.
xxxxxxx
Pán
Šulej upozornil, že v obecnej knižnici je potrebné schváliť nový Štatút knižnice.

xxxxxxxx
Pán
Siman sa opýtal, či bude budúci rok plánovaná fašiangová zabíjačka. Je potrebné
vyriešiťvstupné, poprípade nejaký poplatok a celodenný program.
xxxxxxxxx
Pán
Siman má doniesťinventarizáciu majetku posilňovne, kvôli vysporiadanie dlhu voči
obci.

xxxxxxxx
Pán
Siman upozornil na nízku fínančnú čiastku , poskytnutú pre futbalový klub. Nepokrýva
všetky náklady. Pani starostka upozornila , že na rozdelenie vyšších fínančných príspevkovje
potrebná zmena VZN.
Pani starostka predložila Ing. Tlučákovi doklady o predaji vozidla V3S,ktoré si žiadal.

12. Uznesenie

Uznesenia tvoria neoddeliteľnú prílohu zápisnice.

13.Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasťa ukončila zasadnutie OZ.

V Pohorelej 16.12.2016

Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce

'!-L^^
podpis

Zapísala : Marianna Gandžalová
podpis

Overovatelia zápisnice

Ing. MarekSyčPhD.
podpis

Ing. Anna Pravotiaková

^^T-^e^
podpis

