Zápisnica
zo zasadnutía obecného zastupiteľstva v Pohorelej, konaného dňa
31.03.2014 v zasadačke obecného úradu v Pohorelej.
Prítomní: starosta obce - Ing. JozefKalman.

poslanci OZ - Ján Šulej, Ing. Štefan Kráľ, Ing. Jozef Baran, Ján Haluška, Matej
Gandžala.

Anna Syčová - pracovníčka OU - zapisovateľka, Ján Pompura, Mária Hazáková zamestnanci OU.

Neprítomní: poslanci OZ -_ Ing. Ivan Pompura, Ing. Martin Lakanda, Mgr. Jozef Sajša, Ing.
Rastislav Raši, PhD - ospravedlnení.
Bc. Mária Pohančaníková - hlavná kontrolórka - ospravedlnená

1. Otvorenie

Zasadnutie otvoril aviedol Ing. Jozef Kalman, starosta obce. Privítal prítomných
poslancov a prizvaných a oboznámil ich s návrhom programu:
1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia - prezentácia fírmy Lamberga
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácie starostu obce

6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2013
7. Návrh VZN - o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani
8. Zámer odpredaj a obecných pozemkov

9. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci p. Refkovej
10. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone fúnkcií funkcionárov obce
11. Plán vykonávania štátneho odbomého dohľadu nad miestnymi a účelovými
komunikáciami

12. PredÍženie platnosti PHSR
13. Rôzne
14. Uznesenia
15. Diskusia
16. Záver

Vzhľadom k tomu, že Bc. Pohančaníková - hlavná kontrolórka sa z dôvodu

práceneschopnosti ospravedlnila, bod 6 z programu vypadáva.
Dalej vypadáva bod 3 - Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia - prezentácia
fimiy Lamberga, pretože zástupca fírmy sa zasadnutia OZ nezúčastní.
Starosta hlasovať o pozmenenom návrhu programu.
Hlasovanie:

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O
Návrh programu bol schválený.

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Do návrhovej komisie boli navrhnutí ajednomyseľne schválení:
Ján Sulej, Ing. Stefan Kráľ a Matej Gandžala.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a tiežjednomyseľne schválení:
Ing. JozefBaran a Ján Haluška.
Hlasovanie:

Za: 5 Proti:0 Zdržal sa: O

5. Informácie starostu obce

Starosta informoval poslancov, že

- prebehol štátny audit vetvy B kanalizácie,
- je pripravený projekt premeny budovy bývalej materskej školy na multifúnkčný dom,
- je pripravený projekt kanalizácie v P. Maši a tiež ľavej strany ul. Kpt. Nálepku od p.
Tereka po železničnú stanicu na základe petície občanov, ktorí sa chcú pripojiť.
Projektje vypracovaný na základe výzvy z eurofondov na dokončenie kanalizácií.
- je žiadosť na rekonštrukciu ciest z fondu Lesov SR,
- je žiadosť na územný plán,
- je pripravený projekt na úpravu priestranstva pri p. Kamzíkovej,
- je možnosť podať si na UPSVR v Brezne žiadosť o príspevok na podporu rozvoja
miestnej aregionálnej zamestnanosti a vytvoriť tak dve pracovné miesta koordinátora, opravára náradia a vodiča motorových vozidiel vo vlastníctve obce, s
využitím § 50 j zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z.
Výška príspevku z UPSVR je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca a poskytuje
sa najviac počas deviatich kalendámych mesiacov.

7. Návrh VZN o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani
Poslanci vopred dostali na oboznámenie návrh VZN. Pripomienky neboli žiadne.
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

Návrh VZN bol schválený.

8. Zámer odpredaja obecných pozemkov

Na základe žiadosti p. Milana Datku, bytom Pohorelá, Pohorelská Maša 25 OZ
prerokovalo a následne neschválilo zámer prevodu majetku obce vlastnícky podiel 1/1
pozemku KN - C parc. číslo 2458 k. ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, z dôvodu, že
v lokalite uvedeného pozemkuje plánovaná trasa kanalizácie.
Hlasovanie:
Za: O Proti: 5 Zdržal sa: O

9. Ziadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci p. Refkovej
Na základe žiadosti p. Anny Refkovej, bytom Pohorelá, Kpt. Nálepku 273, OZ
prerokovalo a následne neschválilo poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu
obce z dôvodu, že poskytnutím návratnej finančnej výpomoci by Obec Pohorelá porušila
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: O Proti: 5 Zdržal sa: O

10. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
Správu predniesol poslanec M. Gandžala.
OZ správu vzalo na vedomie.

11. Plán vykonávania štátneho odborného dohľadu nad miestnymi a účelovými
komunikácianii

Návrh plánu bol poslancom vopred doručený.
Starosta predniesol na schválenie plán vykonávania štátneho odbomého dohľadu nad
miestnymi a účelovými komunikáciami v obci Pohorelá podľa §3c ods. 1 písm. d) zákona
č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších doplnkov:
- ulice Clementisova, M. R. Stefánika, Orlová, Partizánska, Jánošíkova, Pod Brezinou:

máj 2014
- miestna časť Pohorelská Maša: august 2014

- ulice Hviezdoslavova, Jesenského, Za Vŕšok, Športová, Školská (Sihla), Nová:
október2014

Státny odbomý dohľad vykoná Spoločný stavebný úrad v Polomke v súčinnosti s
komisiou pri OZ pre stavebné veci a verejný poriadok.
Poslanci plán schválili s pripomienkou, aby bola vykonaná dôsledná kontrola.
Hlasovanie:

Za:5

Proti: O

Zdržal sa: O

12. Predlženie platnosti PHSR
Poslanci boli s materiálom vopred oboznámení.

Starosta predniesol návrh na predÍženie platnosti PHSR Obce Pohorelá (ako súčasti PHSR
Mikroregiónu Horehron) do konca roka 2014.
Poslanci návrh schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

13. Rôzne

Oz vzalo na vedomie informáciu o poverení Ing. Mateja Tešlára výkonom funkcie riaditeľa

ZŠsMŠ Pohorelá do doby menovania riaditeľa na základe výberového konania.
OZ vzalo na vedomie prehľad čerpania rozpočtu za rok 2013.
Poslanci schválili dodatok č. 9 k Zmluve o spoločnom obecnom úrade na úseku

opatrovateľskej služby. S návrhom boli vopred oboznámení.
Hlasovanie:

Za: 5 Proti:0 Zdržal sa: O

Ing. Kráľ požiadal starostu obce prizvať p. Lilkovú, pracovníčku Spoločného obecného
úradu na úseku opatrovateľskej služby na najbližšie zasadnutie Obecného zastupitel stva v
Pohorelej.

Poslanec Matej Gandžala informoval, že rezervoár vodyje v dezolátnom stave. Starosta
vysvetlil, že aj tento problémje v riešení a bol zahmutý vjednaniach starostu s pracovníkmi
vodámi.

Ing. Kráľ navrhol, aby VPP-pracovníci vyčistili cestu do P. Maše. Starosta informoval, že
pracovníci čistia cestu, aj nelegálne skládky. Taktiež aj roľnícke družstvo vykopalo
odvodňovaciejarky okolo cesty, ale vzhľadom nato, že často prší, zrejme nestačia vodu
odvádzať.

Ing. Baran upozomil nato, že by sa malo viac pozomosti venovať udržiavaniu pamätihodností
a ich okolie vyčistiť.
Podobne navrhol upozomiť vlastníka budovy obecného úradu aby opravil opadávajúce
munvo.

Tiežje potrebné vyčistiť potok.
Poslanci poukázali aj na silne znečistenú rómsku osadu. Starosta vysvetlil, že tento problém
sa rieši. Rómska osada sa čistí minimálne 5 x ročne, no osadníci ju postačujú znovu
znečisťovať.

14. Uznesenie

Uznesenie prečítal p. Sulej.

15. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Pohorelej, dňa 31.03.2014

Rokovanie viedol Ing. JozefKalman, starosta obce.
podpis
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Zapísala Anna Syčová
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Ján Haluška

Ing. JozefBaran

