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Obecný úrad na novej adrese

ročník XV.;

DECEMBER 2019;

- ZADARMO -

Stretnutia po rokoch....
Zdravie, láska nech Vám nechýbajú, v ďalších rokoch žitia nech Vás sprevádzajú.
A teplo šťastia ľudského nech Vás hreje, nech plnia sa Vám túžby, sny a nádeje.

Kancelárie Obecného úradu v Pohorelej
nájdete po Vianociach už na novej adrese
– na poschodí viacúčelovej budovy v zrekonštruovaných priestoroch bývalej materskej
školy pri amfiteátri (vchod zo severo-západnej
strany - od výrobne cestovín).

11.11. sme si pri pomníku obetiam oboch svetových
vojen pripomenuli 101. výročie ukončenia 1. svetovej vojny a Deň vojnových veteránov.

▲ 13.9.2019: stretnutie 50-níkov

▲ 17.11.2019: stretnutie 60-níkov

Prvý novembrový týždeň bol sviatočný pre všetky materské školy na Slovensku. Aj naša škola oslavovala sme 190. výročie založenia prvej
opatrovne pre deti predškolského veku, ktorá vznikla v Banskej Bystrici a o jej vznik sa zaslúžila grófka Mária Terézia Brunswická. Od roku 2014 je
tento deň považovaný aj za Deň materských škôl na Slovensku.
Pri tejto príležitosti naša škola pripravila propagačné letáčiky a usporiadala stretnutie detí a členiek klubu dôchodcov z našej obce na pôde
materskej školy. Učiteľky sa zúčastnili konferencie, ktorá sa uskutočnila v Banskej Bystrici. Jej cieľom bolo podčiarknuť význam materských škôl od
začiatku až po súčasnosť, poukázať na rôzne zmeny, ktorými materské školy za 190 rokov prešli a zdôrazniť ďalší dôležitý krok smerom do budúcnosti,
ktorým bude povinná školská dochádzka pre deti od 5 rokov od školského roku 2021/2022.
- PaedDr. Dagmar Krupová -

PODUJATIA
V OBCI POHORELÁ

Termíny zberu plastov
31. 12.

28. 1.

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
zmesového komunálneho odpadu
18. 12.

2. 1.

15. 12.

Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 2. 12. 2019
Uznesenie č. 42/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej 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. 43/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. URČUJE:

1. zapisovateľku: Anna Syčová;
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Ľubomíra Lysinová.
B. SCHVAĽUJE: 1. návrhovú komisiu v zložení: Ján Kanoš, Ing. Róbert Tlučák, Ing. Jozef Baran;

Uznesenie č. 44/2019:

26.12. ŠACHOVÝ TURNAJ
vianočný turnaj v RAPID-šachu;
prezentácia od 9:30 v školskej jedálni

28.12. STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
majstrovstvá Pohorelej jednotlivcov
v stolnom tenise – mužov a žien
všetkých vekových kategórii;
prezentácia od 10:00 v telocvični

31.12.-1.1. POLNOČNÝ OHŇOSTROJ
rozlúčka so starým rokom a privítanie nového

12.1. ŠK Orlová – ŠK Junior CVČ B.Bystrica C
súťažné stretnutie 5. kola krajskej šachovej
4. ligy C21 – školská jedáleň od 10:00 hod.

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – priamy predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-C parc. číslo 1301 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 382 m2, v súlade s § 9 a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Ing. Márie Datkovej, rod. Datkovej, bytom: M. R. Štefánika 681,
976 69 Pohorelá za cenu 3,2068062 EUR/m2, t.j. spolu: 1.225,00 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 45/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – priamy predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-C parc. číslo 1302 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 299 m2, v súlade s § 9 a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov do bezpodielového spoluvlastníctva Mariána Janošku, rod. Janošku, bytom: M. R. Štefánika 689,
976 69 Pohorelá a Libuše Janoškovej, rod. Tešlárovej, bytom: M. R. Štefánika 689, 976 69 Pohorelá za cenu
3,20066 EUR/m2, t.j. spolu: 957,00 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. Tento
pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 46/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – priamy predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-C parc. číslo 1310 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 281 m2, v súlade s § 9 a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov do bezpodielového spoluvlastníctva Jána Gavuru, rod. Gavuru, nar. 10. 5. 1959, bytom: M. R. Štefánika 692, 976 69 Pohorelá a Marty Gavurovej, rod. Syčovej, nar. 25. 9. 1962, bytom: M. R. Štefánika 692,
976 69 Pohorelá za cenu 3,558718 EUR/m2, t.j. spolu: 1.000,00 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 47/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. VOLÍ:

1. členov komisie Zboru pre občianske záležitosti: Mgr. Ľudmila Kuklicová, Mgr. Gabriela Malecká, PaedDr.
Gabriela Kanošová, Oliver Martinec.

Uznesenie č. 48/2019:

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:

1. informácie starostky obce.

OZNAM REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ
SPRÁVY BANSKÁ BYSTRICA
26.1. PIETNY AKT
pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce
na námestí pri pamätníku obetí
oboch svetových vojen

1.2. O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY
27.
ročník
volejbalového
horehronských obcí pri príležitosti
75. výročia oslobodenia obce

turnaja

V nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku a v okolitých
krajinách informujeme nasledovne:
Identifikácia a registrácia chovov ošípaných vrátane záhumienkových chovov je jedným z kľúčových elementov pokiaľ ide o prevenciu, monitorovanie a zdolávanie AMO.
Podľa čl. 1 VRK2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovu s jednou ošípanou pre
vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší.
Všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu
musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
RVPS B.Bystrica, Skuteckého 19, 975 90 B.Bystrica, 048 415 2314, 412 5602, 472 2414, www.svps.sk

POLÍCIA ODPORÚČA

informácie o podujatiach na www.pohorela.sk

C E L O R O Č N E
NÁCVIKY A TRÉNINGY V TELOCVIČNI:



CVIČENIE SENIOROV
Utorok 15:00 – 16:00


NOHEJBAL
Utorok a Sobota 18:00 – 20:00

FUTBAL
Streda 18:00 – 20:00

VOLEJBAL
Piatok: žiaci 16:00 – 18:00, dospelí 18:00 – 20:00






Vážení občania, polícia si vás dovoľuje upozorniť najmä v tento predvianočný čas
na zvýšenú opatrnosť pred kriminálnymi útokmi a na situácie pri ktorých je možné predísť tomu, aby ste sa stali obeťou trestného činu. Z uvedeného dôvodu vám polícia odporúča:
doklady a peňaženku nenoste na takých miestach, odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť,
to znamená v zadnom vrecku nohavíc, vo vonkajšom vrecku kabátov, na vrchu kabelky,
nákupnej tašky alebo ruksaka. Kabelky alebo ruksaky noste uzatvorené a nenechávajte
ich mimo váš dosah a bez dozoru.
Dávajte si pozor na svoje osobné doklady a stratu alebo krádež vášho občianskeho preukazu nahláste na útvar Policajného zboru, aby nedošlo k zneužitiu vašich dokladov
Odporúčame vám pri sebe nenosiť väčší obnos peňazí, ale pri nákupoch používať bankomatovú kartu.
Zapísaný PIN kód vašej bankomatovej karty nikdy nemajte uložený spolu s vašou bankomatovou kartou, ideálne by bolo vedieť ho naspamäť.
Chráňte svoj PIN kód, aby ho okrem vás nik iný nevidel. Ak vám ukradli, alebo ste stratili bankomatovú platobnú kartu, neodkladne kontaktujte banku, aby kartu zablokovala a zabránila tak neoprávnenému výberu peňazí z vášho účtu.
V odparkovaných vozidlách nenechávajte cennejšie veci, doklady či peňaženku. Nákupy odkladajte
do batožinového priestoru, nenechávajte ich položené na sedadlách, aby nepútali pozornosť zlodejov.

MOCNÁ
RUKA 2019
V sobotu 26. októbra usporiadala
Krčma pri mlňe 3. ročník pivných a silových súťaži MOCNÁ RUKA.
Výsledky:
Pitie piva na čas:
1. Martin Krešák
2. Ján Neuzer
3. Martin Patráš
Držanie suda na výdrž:
1. Peter Ševčík (1:41,17)
2. Martin Krešák (1:28,84)
3. Dávid Tešlár (1:18,85)
Pretáčanie:
1. Ján Janoška
2. Ján Laurenčík
3. Erik Birka

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
92 rokov
František Tlučák, Clementisova 808

88 rokov
Juliana Poláková, Hviezdoslavova 62

87 rokov
Júlia Haľaková, Nová 329

85 rokov
Mária Kanošová, Kpt. Nálepku 11

84 rokov
Emília Janošková, Jánošíkova 453

83 rokov
Milan Janoška, Jánošíkova 453
Juliana Adamová, Jánošíkova 455

82 rokov
Mária Syčová, Orlová 616
Mária Nosková, Clementisova 810

81 rokov
Mária Janošková, Clementisova 798

80 rokov
Anna Mikolajová, Kpt. Nálepku 167

75 rokov
VOĽBA DO NR SR S HLASOVACÍM PREUKAZOM
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz
a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací
preukaz
oprávňuje
na zápis
do zoznamu
voličov
v ktoromkoľvek
volebnom
okrsku.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého
pobytu, avšak s občianskym preukazom a s hlasovacím preukazom.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách
obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných
dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),
 elektronicky (e-mailom)
- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania
volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020).
Elektronická (e-mailová) adresu na doručovanie žiadostí je: obec@pohorela.sk
Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej
žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu priamo na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.



Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz
a údaje o splnomocnencovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu,
najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".



prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu
potvrdiť svojím podpisom.
Bližšie informácie o voľbách nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-nrsr

Anton Hlaváčik, Pohorelská Maša 10
Mária Hrabovská, Pohorelská Maša 70

70 rokov
Mária Ďurčová, Pohorelská Maša 70
Lucia Pompurová, Kpt. Nálepku 289
Július Salcer, Pohorelská Maša 33

65 rokov
Ján Siman, Orlová 642
Veronika Gavurová, Za potokom 718
Šimon Syč Ruman, Clementisova 749

60 rokov
Janka Maťúšová, Hviezdoslavova 50

NOVORODENCI
Samuel Kanoš, Orlová 614

ZOMRELÍ
Ján Pletka, 79 r.
Karol Koprajda, 70 r.

Žiadame občanov, aby počas zimnej
údržby nevyhadzovali sneh na cesty!
Komplikujú tým údržbu miestnych
komunikácií a ohrozujú bezpečnosť
premávky.

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav, tzn. i v gramatike platnej v danej dobe )

1949 (zaznamenal kronikár Anton Vajcík) – POČET HYDINY: Bolo 312 sliepok, 22 kohútov, 19 husí a 4 gunáre.
DOBYTČIE PASY: Podľa druhopisov dobytčích pasov výdavalo sa celkom 404 dobytčích pasov, z toho bolo 71 kusov 15-Kčs-ových, 373 kusov 10korunových a 60 kusov 5.-korunových.
UMELÉ HNOJIVÁ:
V obci spotrebovalo sa asi 2 vagóny umelých hnojív: draseľná soľ a čílsky liadok.
ROZLOHA SIATNEJ PLOCHY: Rozloha siatnej plochy v porovnaní so základnými záznammi sa nezmenila v celkovom priemere.
STAVBY RODINNÝCH DOMOV:
V roku 1949 postavili 23 rodinných domov nákladom podľa odhadu asi 1 1/2 mil. Kčs.
DAŇOVÝ ZÁKLAD OBCE:
Daňový základ obce je taký istý ako v roku 1948. Výška náhradového prídelu sa od roku 1947 nezmenila. (Pozri
zápisy na strane 21. a 5.!)

OBECNÉ HOSPODÁRSTVO:
Preliminár riadneho rozpočtu:
Riadna potreba 856.024.-Kčs;
Riadna úhrada 121.968.-Kčs;
Schodok
734.056.-Kčs.
Mimoriadny príjmový a úhradový preliminár činil 12,190.000.-Kčs.
Záverečný účet za rok 1949 činil: príjem 2,656.920 Kčs 15 hal. Riadne i mimoriadne výdavky boly také isté, lebo zvyšok musel sa odviesť
Poštovej sporiteľni, lebo obce boly poštátnené.
PÄŤROČNÝ PLÁN (5RP): Rok 1949 je prvým rokom Gottwaldovej päťročnice, ktorá nastupuje po úspešne skončenom dvojročnom budovateľskom
pláne. 5RP má sa zvýšiť výroba pre zvýšenie životnej úrovne pracujúcich a pokračovať na ceste k socializmu.
ZÁVÄZKY OBCE NA 1. ROK 5RP: Na prvý rok päťročného plánu obec sa zaviazala, že v roku 1949 prevedie hradenie potoka Kompanica za 1
1/2 miliona Kčs. Previedla práce za 2,080.000.-Kčs, ktoré vyplatil Krajský národný výbor, vodohospodárske oddelenie v Banskej Bystrici. Plán bol
splnený na 138.6%.
V rámci plánu 5M (päťročný plán z miestnych zdrojov) na 1. rok t. j. na rok 1949 mala obec v pláne previesť úpravu obecných ciest v hodnote
122.000.-Kčs. Plán splnila naturálnym plnením na 100%. Obec na to peniaze nevydala, ale hodnota vykonanej práce činila 122.000.-Kčs.
DODÁVKOVÉ A VÝROBNÉ SMLUVY: Medzi roľníkmi a štátom uzatváraly sa dodávkové a výrobné smluvy v decembri na rok 1950. Vec iba
ťažko pokračovala, lebo nebolo pre ňu porozumenia medzi roľníkmi.
ALKOHOLIZMUS:
Za rok 1949 minulo sa v obci za vyše 6 milionov Kčs liehovín a obec vybrala vyše 300.000 Kčs dávky z liehovín.
ZRUŠENIE HOSTINCOV: Na návrh Miestneho akčného výboru národného frontu boly v roku 1949 zrušené dve krčmy a to Tomášovi Fúrovi a
Jurajovi Bugajdovi. Tretí hostinec bol tiež zrušený, keď jeho majiteľ Jozef Baran zomrel.
POPULAČNÉ HĽADISKO:
V roku 1949 narodilo sa 73 detí, z toho v Pohorelej 67 a v Pohorelskej Maši 6; zomrelo 40 osôb, z toho 2 v
Pohorelskej Maši, počet sobášov bol 31.
STAV MIESTNEHO PRIEMYSLU: Továreň v Pohorelskej Maši nezmenene pracovala. V októbri 1949 František Skácel zastavil výrobu pletenej
gumy do bielizne a z Pohorelej sa presťahoval. (Výrobu prevádzal vo mlyne č. p. 108.)
STAVBA TOVÁRNE V ZÁVADKE: V stavbe továrne v Závadke sa pokračovalo. Vystavením továrne zlepší sa sociálne postavenie robotníkov i
z Pohorelej, lebo ich pracovisko bude bližšie k domu. O postavenie a zriadenie továrne v Závadke má veľké zásluhy Matej Syč Milý. Jej postavenie konali
Ján Doboš, Matej Paroš a iní.
SOCIÁLNE HĽADISKO:
Sociálne postavenie pracujúcich sa zlepšuje. Nezamestnaných nebolo. Pracovných možností stále pribúda.
VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO: Od predošlých záznamov boly tieto zmeny: týfusové onemocnenia neboly.
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