Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pohorelej, konaného dňa
14. 8. 2014 v zasadačke obecného úradu v Pohorelej

Prítomhí: Ing. Kalman Jozef- starosta obce, Ing. JozefBaran, Mgr. JozefŠajša, Ing. Štefan
Kráľ, Ján Sulej, Ján Haluška, Matej Gandžala, Mgr. Katarína Zibríková
Neprítomní: Ing. Martin Lakanda, Ing. Rastislav Raši, PhD.
Prizvaná: Ing. Jana Tkáčiková - zapisovateľka
Program: 1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Sľub poslankyne / náhradníčky

5. Urcenie počtu volebných obvodov, poctu poslancov a pracovného úväzku
starostu v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014
6. Rôzne
7. Uznesenie

8. Diskusia
9. Záver
1. Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Jozef Kalman, starosta obce. Privítal pritomných
poslancov a prizvaných a oboznámil ich s programom. Do programu bol na návrh Ing.
Barana doplnený bod o návrhu zmeny VZN o výške úhrady za opatrovateľskú službu.
Program bol následnejednomyseľne schválený.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Na návrh starostu poslanci jednomyseľne schválili návrhovú komisiu v zložení: Ing.
Stefan Král', Mgr. JozefSajša, Matej Gandžala a overovateľov zápisnice: Ján Haluška,
Ing. JozefBaran.
3. Kontrola plnenia uznesení

Starosta informoval prítomných oplnení uznesení. Oprava strechy vAutoservise
Matej Gandžala je rozpracovaná, čaká sa na ponuky od miestnych klampiarov
a oprava sa bude realizovať.
4. Návrh úpravy VZN o výške úhrady za opatrovateľskú službu
Ing. Baran predniesol návrh ozmene výšky úhrady za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby. Uhradu navrhuje znížiť zo súčasných 1,30 EUR na 0,80 EUR
za 1 hodinu opatrovania. Svoj návrh odôvodňuje nepriaznivou finančnou situáciou

občanov a snahou obce im pomôcť. Hlavná kontrolórka infonnovala poslancov
o postupe pri úprave VZN.

Návrh na úpravu VZN bol schválenýjednomyseľne.
5. Sľub poslankyne / náhradnícky

Mgr. Katarína Zibríková zložila zákonom predpísaný sľub a stala sa poslankyňou OZ.
OZ vyhlasuje, že vzmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí vplatnom znení pre volebné obdobie 2010 - 2014
nastúpenie náhradníčky Mgr. Kataríny Zibríkovej, nar. 10. 10. 1973, bytom: Nová
365, Pohorelá za poslankyňu Obecného zastupiteľstva Pohorelá.
OZ konštatuje, že náhradnička Mgr. Katarína Zibríková zložila zákonom predpísaný
sľub poslankyne obecného zastupiteľstva.
6. Urcenie poctu volebných obvodov, poctu poslancov a pracovného úväzku starostu
V súlade s ustanoveniami § 9 zák. SNR 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15.11.
2014 v obci Pohorelájeden volebný obvod.
Návrh bol schválenýjednomyseľne.
Vsúlade s ustanoveniami § 9 zák. SNR 346/1990 Zb. ovoľbách do orgánov
samosprávy obcí a v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018 počet poslancov Obecného
zastupiteľstva Pohorelej 9.
Návrh bol schválenýjednomyseľne.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre
volebné obdobie rokov 2014-2018 rozsah výkonu funkcie starostu obce Pohorelá na
plný úväzok.
Návrh bol schválený, Ing. Baran a Ing. Král' sa zdržali, ostatní prítomní poslanci boli
za.

7. Rôzne

Ing. Kalman infonnoval poslancov o proteste prokurátora Pd 49/14/6603-9 proti § 4
ods. 1 písm. a), b), c), d) a e), § 5 ods. 2, § 8 Všeobecne záväzného nariadenia obce
Pohorelá č. 4/2013 opodmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach vObci Pohorelá. Komisia pre podnikanie do budúceho
zastupiteľstva pripraví nový návrh VZN. Poslanci berú na vedomie protest prokurátora
č.Pd 49/14/6603-9.
Ing. Kalman infonnoval poslancov, že je potrebné prijať uznesenie o implementácii
prístupu LEADER avypracovaní stratégie. Keďže neboli kdispozícii žiadne

konkrétne informácie, či návrh koncepcie poslanci vzali na vedomie: implementáciu
prístupu LEADER vProgramovom období 2014-2020 prostredníctvom vzájomnej
spolupráce obcí VSP Horehron; prípravu a spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja
územia VSP Horehron pre Programové obdobie 2014-2020 aparticípáciu obce najej
spracovaní a financovanie spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP
Horehron, ktoréje podmienenéjej úspešnou implementáciou.

Milan Datko podal žiadosť o odkúpenie pozemkov v miestnej časti Pohorelská Maša.

Obec potrebuje taktiež od p. Datka odkúpiť časť pozemku na realizáciu výstavby ČOV
vPohorelskej Maši. Poslanci vzali na vedomie žiadosť p. Milan Datka azároveň
odpredaj podmienili odpredajom pozemku potrebného pre obec, ktorého vlastníkom je
Milan Datko za rovnakú cenu Obci Pohorelá.

Ing. Baran požiadal hlavnú kontrolórku obce o zistenie, či obecné zastupiteľstvo má
právo žiadať, aby sa starosta obce zapisoval do dochádzky obce, pretože občania majú
právo vedieť, ci je starosta na pracovnej ceste, či má dovolenku, či je chorý alebo
pracuje. Hlavná kontrolórka túto tému prekonzultuje na školení správnikom,
odborníkom na obecné právo. Na budúcom zastupiteľstve bude poslancov
informovať.

Ing. Kráľ požadoval informáciu, či bol Ing. Tešlár pozvaný na zastupiteľstvo, keď sa
prejednávalo zvyšovanie rozpočtu ZS s MS. Ing. Kalman a Mgr. Sajša informovali, že

bol pozvaný. Poslanci požadujú, aby sa riaditeľ ZŠ s MŠ zúčastňoval na rokovaní
zastupiteľstva vždy, keď bude prejednávaná problematiky ZS s MS. Hlavná

kontrolórka informovala, že škoľa dostáva fínančné prostriedky vpotrebnej výške,
dokonca viac, nech je podľa prepočtu žiakov potrebné. V súčasnosti má škola 41

žiakov v MŠ a 224 v ZŠ. Dostávajú 121060 EUR a podľa prepočtu na počet žiakov by
dotácia postačovala vo výške 107211 EUR.
Ing. Kráľ informoval, že po búrke bol veľký nános bahna aštrku na ulici
Clementisovej v okolí jeho domu. Ing. Baran povedal, že by bolo potrebné riešiť cestu
arigol okolo domu Jána Ciperu zpoľa smerom na ulicu Clementisovu. Starosta

informoval, že sa pripravuje projekt na dobudovanie kanalizácie a tým by sa vyriešil aj
tento problém.
Ing. Baran navrhuje, že je potrebné riešiť so spoločnosťou LESY SR protipovodňové
opatrenia,pretožereguláciajezanesenáaaj hrádzesú vzlom stave. Poslanci
odporučili starostovi za obce zaoberať sa možnosťou protipovodňových opatrení na
vodných tokoch a hrádzach v obci.
Ing. Kráľ iňformoval, že dlh posilňovne stále nie je poriešený a navrhuje dať trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa, aby bolo zistené kto z obce je zodpovedný, že
dlh posilňovne narástol do súčasnej výšky, ak sa páchateľ nezistí, navrhoval by dlh
odpísať, aby bol tento problém vyriešený ešte vtomto volebnom období

a neprechádzal na budúcich poslancov
8. Uznesenie

Uznesenie prečítal Ing. Stefan Kráľ.
Návrh bol prijatýjednomyseľne.

9. Diskusia

Diskusia prebiehala počas celého jednania OZ aje zachytená vbodoch kedy
prebiehala.
10. Záver

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
V Pohorelej, dňa 14. 8. 2014

Rokovanie viedol Ing. JozefKalman, starosta obce

podpis

Zapísala Ing. Jana Tkáčiková
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