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Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ,
Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením
technického vybavenia jazykových, odborných
a prírodovedných učební
V roku 2018 bol našej obci schválený projekt na modernizáciu učební v Základnej
škole s materskou školou Pohorelá. Projekt sme začali realizovať po ukončení všetkých
administratívnych úkonov s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Začali sa stavebno – technické úpravy učební: jazykovej, polytechnickej a IKT učebne. Opravili a vymenili sa podlahy, zdravotechnika, elektroinštalácia,
učebne sa vymaľovali a boli vykonané elektrorevízie. Rekonštrukciou jazykovej učebne
vzniklo jazykové laboratórium, ktoré disponuje vďaka realizovanému projektu moderným vybavením. Pokračovali sme realizáciou fyzikálno-chemickej učebne, kde bolo obstarané množstvo didaktických pomôcok pre fyziku, chémiu a biológiu. Nasledovala rekonštrukcia a zlepšenie technického stavu polytechnickej učebne pre kovovýrobu a drevovýrobu. Tu bolo taktiež zakúpené množstvo pomôcok, ktoré prispejú k skvalitneniu praktického vyučovania našich žiakov. Poslednou realizovanou modernizáciou
prešla učebňa informačno-komunikačných technológii. Všetky plánované aktivity sa nám
podarilo zrealizovať a projekt bol v roku 2021 úspešne ukončený. Celkovo bolo v Základnej škole s materskou školou preinvestované: 185.472,66 EUR a nenávratný finančný príspevok sme obdržali vo výške 176.199,02 EUR. Ostatné prostriedky boli uhrádzané z rozpočtu obce Pohorelá ako spolufinancovanie projektu. Veríme, že sme v spolupráci s vedením Základnej školy s materskou školou vytvorili aj vďaka projektu kvalitné prostredie
a zlepšili podmienky pre výučbu našich školopovinných detí.
Ing. Jana Tkáčiková – starostka obce

BOL VYDANÝ ZÁKAZ VYUŽIVANIA LESOV VEREJNOSŤOU
Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej
správy lesného hospodárstva príslušný na konanie v zmysle § 56 ods. 1
písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), v súlade s § 30 ods. 4
z a k a z u j e
využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch obhospodarovateľa
lesa - Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá, z dôvodu zamedzenia rizika založenia lesného požiaru v suchom letnom počasí, následnej ochrany mladých lesných kultúr na zalesnených plochách
po spracovaní náhodnej ťažby a tým možného narušenia lesného prostredia pri získavaní a využívaní ostatných lesných produktov z lesa verejnosťou. Uvedený zákaz sa netýka značených turistických chodníkov a
cyklotrás.
Vydaný zákaz platí od 14.07.2021 do 31.08.2021.

Vydanie zákazu využívania lesov verejnosťou neplatí pre vlastníkov, obhospodarovateľov lesných pozemkov a ich zamestnancov ktorí
svojimi činnosťami zabezpečujú lesnú výrobu, užívateľov poľovných
revírov pri výkone práva poľovníctva, štátnych zamestnancov pri výkone štátnej služby v obvode svojej pôsobnosti, pracovníkov
a strážcov ochrany prírody a iné osoby ktorým vstup vyplýva zo zákonných predpisov.
Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, u p o z o r ň u j e
všetkých občanov, že neplnenie a porušenie tohto zákazu bude považované za priestupok na úseku lesného hospodárstva podľa § 63 ods.
2 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a
správny orgán môže previnilcovi uložiť pokutu v súlade s § 63 ods. 5
zákona o lesoch pokutu do 3 320 €.
V súlade s § 30 ods. 4 zákona o lesoch na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou sa
nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ
31.7. MAJSTROVSTVÁ POHORELEJ
(A SVETA) V KOSENÍ
„Horehronské slávnosti koscov a hrabačiek“
XXVII. ročník súťaže v kosení

Termíny zberu plastov
13. 7.

10. 8.

7. 9.

Zbierajú sa len ŽLTÉ PLNÉ
a zaviazané vrecia. (Nezabudnite plastové
fľaše stlačiť, aby sa zmenšil ich objem!)
Plasty sa zbierajú každý štvrtý utorok.

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu
14. 7.
28. 7.
11. 8.
25. 8.
Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.

POPLATKY ZA ODPAD
7.8. PRIATEĽSKÝ FUTBALOVÝ ZÁPAS
VETERÁNI – PAROBCI

21.8. POHOREĽSKÝ HOCKEYBALL
SUMMER CLASIC
12. ročník hokejbalového turnaja o KantaKap

27.8. OSLAVY 77. VÝROČIA SNP
pietny akt pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen
informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

Protipandemické opatrenia pri podujatiach
Hromadné podujatia sú povolené s kapacitou na sedenie do 75% a kapacitou na státie do 50% (v interiéri
max. 500 osôb, v exteriéri max. 1000 osôb).
Konkrétne opatrenia pre kultúrne podujatia (pre usporiadateľov aj pre divákov) sú aktualizované v kultúrnom Covid-semafore na internetovej stránke
https://www.kulturnysemafor.sk/domov
Pri športových podujatiach pre divákov a súťažiacich
je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie
starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24
hodín. (Platia výnimky v zmysle platných vyhlášiek.)
organizátor je povinný viesť evidenciu divákov
(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého
pobytu a telefonický kontakt)
zakázaná konzumácia jedál a nápojov
Pri všetkých hromadných podujatiach stále platí
povinnosť nosiťrúško – vo vnútorných priestoroch
ako aj na verejných priestranstvách.
Informácie o opatreniach a obmedzeniach sú aktualizované na CovidAutomate na internetovej stránke
https://automat.gov.sk/brezno .

VIDÍ SA VÁM, ŽE ZA ODPAD PLATÍTE PRIVEĽA?
POLOŽILI STE SI NIEKEDY OTÁZKU, ZA ČO VLASTNE PLATÍTE?

Čo je pre občana bezplatné? Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a
nápojových kartónov zodpovedajú výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV ENVI - PAK zabezpečujú
a financujú zber, dotriedenie a následné zhodnotenie a recykláciu týchto druhov odpadu.
POZOR, AK JE V TRIEDENOM ZBERE VIAC, AKO 35 % NEČISTÔT (TO ZNAMENÁ
ODPADU, KTORÝ DO DANÉHO KONTAJNERA ČI VRECA NEPATRÍ), ODPAD SA
UŽ NEPOVAŽUJE ZA VYTRIEDENÝ A NAKLADANIE S NÍM MUSÍ UHRADIŤ OBEC.
Obyvatelia neplatia ani za zber elektroodpadu či batérií.
Za čo občan platí? Poplatok za komunálny odpad zahŕňa zmesový odpad (KUKA-nádoba,
čierny kontajner alebo vrece), drobný stavebný odpad, objemný odpad (napr. nábytok), odpad z cintorína, odpad z čistenia ulíc, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj odpady z parkov a záhrad.
V ROČNOM POPLATKU ZA ODPAD MAJÚ OBČANIA OD SVOJEJ OBCE
ZABEZPEČENÝ KOMPLETNÝ SERVIS 365 DNÍ V ROKU.
Prispejme spoločne k znižovaniu množstva odpadu v našich domácnostiach. Najlepším
spôsobom je prevencia a minimalizácia odpadu, ktorá začína už pri nákupoch.
Nezabúdajme, že odpadu vieme dať druhú šancu, či už napr. darovaním šatstva alebo kníh
alebo opätovným použitím vecí.
A ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych vreciach či kontajneroch.

Škultétyho rečňovanky
Škultétyho rečňovanky je celoslovenská súťaž vo
vlastnej literárnej tvorbe v poézii a próze pre žiakov v troch
vekových kategóriách. Tohto roku sa usporadúvala už po
dvadsiaty deviatykrát. Všetkých súťažiacich dokopy bolo
v tejto súťaži 159 a rozdelení boli na prózu a poéziu. Pisateľov poézie z toho bolo 72 a prózistov bolo 87. Počet všetkých
súťažných prác dokopy bol 303, z toho poézií 202 a próz 101.
Z našej školy sa v II. vekovej
kategórii v literárnej
tvorbe poézia zúčastnila Alžbeta Bodnáriková zo 6.A
triedy, ktorá získala cenu Literárneho informačného centra.
Získala diplom, dve krásne
knihy, zborník všetkých víťazných prác a vecné ceny, za
ktoré ďakujeme Hontiansko novohradskej knižnici A. H.
Škultétyho vo Veľkom Krtíši.
Ďakujeme aj pani učiteľke
Mgr. Mariane Krupovej za prípravu žiačky na súťaž.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že v obci Pohorelá bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..




dňa 22. 7. 2021 od 8:00 do 15:30 na ul. Za Hronom, Hviezdoslavovej a
Kpt. Nálepku (po súp.č. 72)
dňa 27. 7. 2021 od 8:00 do 15:30 na ul. Novej a Športovej

Konkrétne odberné miesta, pre ktoré bude prerušená distribúcia elektriny sú uvedené v prílohe Oznámení SSD, a.s. zverejnených na úradnej tabuli obce a na elektronickej úradnej tabuli na internetovej stránke
www.pohorela.sk
V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Zákaznícka linka: 0850 166 007; Poruchová linka: 0800 159 000

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 11. 6. 2021
Uznesenie č. 5/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

A. SCHVAĽUJE:

1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva;
2. zmeny a doplnenia programu obecného zastupiteľstva v takom znení, ako je program uverejnený na
titulnej strane návrhu na uznesenie.

Uznesenie č. 6/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. URČUJE:

85 rokov

B. SCHVAĽUJE:

1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Ing. Rastislav Raši, PhD., Ing. Jozef Baran;
C. VOLÍ:

Mária Krupová, Kpt. Nálepku 146
Anna Tlučáková, Orlová 635

84 rokov

1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ján Šulej, Ing. Marek Syč, PhD.;

Elena Dubcová, Kpt. Nálepku 3
Anna Matulová, Pohorelská Maša 8

A. SCHVAĽUJE:

1. Záverečný účet za rok 2020
2. Celoročné hospodárenie bez výhrad
3. Nepovinnú tvorbu rezervného fondu vo výške 45 346,66 €

83 rokov
Anna Buvalová, Partizánska 527

B. POTVRDZUJE:

1. Schodok hospodárenia vo výške 1 205,28 € vyrovnaný z nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov.

Uznesenie č. 8/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

86 rokov
Anna Halušková, Jánošíkova 408

1. zapisovateľku: Anna Syčová;
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Peter Frajt.

Uznesenie č. 7/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

JUBILANTI

A. SCHVAĽUJE:

81 rokov
Alžbeta Petrová, Partizánska 535

1. Zmenu rozpočtu nasledovne:
Rozpočet pred zmenou
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:
Čerpanie rezervného fondu
142.000 €
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:
Rekonštrukcia miestnych komunikácii
0€

Navýšenie rozpočtu

Uznesenie č. 9/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:

Rozpočet po zmene

33.450 €
33.450 €

175.450 €
33.450 €

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce
Pohorelá mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Pohorelá č. 2/20219, ktorým boli vyhlásené
záväzné časti Územného plánu obce Pohorelá.

Uznesenie č. 10/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:

1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení.

Uznesenie č. 11/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:

1. trojpätinovou väčšinou poslancov zámer prevodu majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-C:
a) parc. číslo 657/4 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 9 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 výlučného vlastníctva p. Michaely Valuškovej, rod. Valušková, nar. 26. 9. 1982, bytom: Partizánska 101/45, Žiar nad Hronom za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 27,00
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, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 12/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:

1. trojpätinovou väčšinou poslancov zámer prevodu majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-E:
a) parc. číslo 6540/4 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: vodná plocha, o výmere 46 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 výlučného vlastníctva p. Jána Syča Kriváňa, rod. Syč Kriváň, nar.
8.1.1952, bytom: Clementisova 803, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m 2, t.j. spolu: 138,00 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, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 13/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:

1. úpravu rozpočtu a presun vlastných príjmov r. 2021 na kapitálový výdavok na nákup elektrického varného kotla pre školskú jedáleň v hodnote 3.720,00 EUR.

Uznesenie č. 15/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

A. SCHVAĽUJE:

1. zriadenie novej triedy materskej školy v Základnej škole s materskou školou Pohorelá od 1. 9. 2021 na
základe žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Uznesenie č. 16/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej
1. Informácie starostky obce.

75 rokov
Anna Datková, Pohorelská Maša 25
Emília Rochovská, Clementisova 740
Karol Syč, Clementisova 759

70 rokov
Anna Kubandová, Clementisova 825
Jozef Malecký, Jánošíkova 475

65 rokov
Mária Gandžalová, Kpt. Nálepku 310
Ľudmila Kriváňová, Clementisova 756

60 rokov
Anna Buvalová, Pohorelá

NOVOMANŽELIA
Marek Mydliar, Heľpa
a Mária Pompurová, Za Potokom 706

NOVORODENCI
Alena Poláková, Za Vŕšok 839

A. SCHVAĽUJE:

1. presunutie rokovania o zámere odpredaja pozemku vo vlastníctve obce Pohorelá pre Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo, Ing. Jozef Baran – BARTRANS, s.r.o. na budúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 14/2021: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej

80 rokov
Mária Syčová, Orlová 598

A. BERIE NA VEDOMIE:

ZOSNULÍ
Angela Pompurová, r. Janošková, 80 r.
Cyril Maťúš, 57 r.

27. júla 1881 zomrel v Ebenthale v Dolnom Rakúsku vojvoda a gróf August Ľudovít Viktor Coburg, ktorý sa zaslúžil o rozvoj
železiarskeho podnikania v Pohorelej a na Horehroní.
Narodil sa vo Viedni 13. júna 1818. Venoval sa predovšetkým vojenskej kariére a dosiahol hodnosť cisársko-kráľovského
generála. V roku 1851 po smrti svojho otca Ferdinanda Juraja Augusta Coburga prebral Pohorelský železiarsky komplex, ktorý bol pod jeho
vedením najvýznamnejším v Gemerskej župe. Podnik vyrábal surové železo, liatinu, plechy, oceľ, tyčové železo, kosy a klince.
Ako vášnivý poľovník v rokoch 1864-1865 pre potreby poľovníckej spoločnosti vystaval v miestnej časti Pohorelej v Pohorelskej Maši vedľa
kostola kaštieľ, ktorý slúžil Coburgovcom pri návštevách Horehronia.

3. júla 1921 zomrel v Coburgu v Nemecku gróf a princ sasko-coburgsko-gothajský Ferdinand Philipp Maria August
Raphael of Saxe-Coburg and Gotha, najstarší syn Augusta Coburga.
Narodil sa 28. marca 1844 v Paríži. Precestoval celý svet. Ale rád sa zdržiaval aj na Slovensku, najmä na Horehroní v Pohorelej a vo Svätom
Antone. Chodil tu na obľúbené poľovačky. Často si sem pozýval významných ľudí z európskej aristokracie, hostil ich, ukazoval svoje bohatstvo
a presadzoval si svoj vplyv. Medzi inými sa spomína ako hosť korunný princ a následník trónu Rudolf Habsburský a jeho manželka Štefánia,
s ktorými boli veľmi blízki priatelia. Zaslúžil sa o rozšírenie jelenej zveri v Slovenskom Rudohorí a v Nízkych Tatrách.
V zázname vo svojom diele "Jagden in vier Weltteilen Tagebuchblätter" z roku 1887 opisuje, ako po štrnásťhodinovej ceste niekedy uprostred
zimy v 70-tych rokoch 19. storočia s bratom Ferdinandom pricestovali do kaštieľa v Pohorelej. Potom sa presunuli do hôr, kde im dvesto ľudí honcov robilo v snehu cestu. Zastrelili medvedicu, pochutili si na raňajkách a pokračovali v love. Potom zastrelili ešte dva medvede. Zaujímavosťou tejto poľovačky bol jej dramatický priebeh, keď sa vyznamenali domáci poobliekaní chabo len v krojoch. Týmto bola ponúknutá pálenka,
aby ich ochránila pred chladom a zamrznutím. Vo Filipovej spomienke sa doslovne píše: "Títo otužilí ľudia pospali na snehu, len čo mali dobrého
priveľa a prišli napriek dvadsaťštyristupňovému mrazu domov. Urobila to naša pálenka, alebo ich povaha?"
7. októbra 1884 si pozval Filip Coburg do Pohorelej spisovateľa Móra Jókaia, ktorý pripravoval texty do uhorsko-maďarského znenia publikácie
Rakúsko-Uhorská monarchia slovom i obrazom redigovanú korunným princom Rudolfom. Filip Coburg do tejto publikácie dodal podklady
k časti o Muráni a gemerskom Horehroní. Ilustrácie do diela nakreslila Filipova manželka Lujza. Po smrti otca Augusta v roku 1881 sa Filip
stal dedičom majetku a vlastníkom všetkých priemyselných podnikov a veľkostatkov. Pilierom jeho podnikania s najväčším ziskom sa stali Pohorelské železiarne. V roku 1903 dal postaviť v miestnej časti Pohorelej v osade Pohorelská Maša rímsko-katolícky kostol.
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