Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 29.06.2018 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Pohorelej
Prítomní: starostka obce - Ing. JanaTkáčiková _ _ _ _ ^ ., A , .

poslanci OZ - Bc. Maroš Siman. Bc. Ľubomíra Lysinová, Peter Pletka, Ján Suiej,
Ing. Anna Pravotiaková

Ing. Bc. Mária Pohančaníková - hlavná kontrolórka
zapisovateľka - Anna Syčová
ostatni pritomní:_

neprítomní: Mgr. Kalanna Zibríková

Peter Frajt, Ing. Róbcrt Tlučák, Ing. Marek Syč, PhD. - <
1.

Otvorenie

Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce.
Privítala poslancova ostatných prítomných. , , .. , _._..^.

Skonštatovala, že na zasadnutí ÓZje prítomných 5 poslancov, nadpolovičná väčšina 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 J3c. Ľubomíru Lysinovú, Jána Šuleja aBc. Maroša
Simana.

_

.

,

,

"Za overovateľovzápisnice starostka určila Ing. Annu Pravotiakovú a Petra Pletku.
Za zapisovateľku určila p. Annu Syčovú.
Starostka prítomných oboznámila s návrhom programu:
1.

Otvoreme

2. Schválenic programu rokovania OZ, určenia zapisovateľa zápisnice,
overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Pohorelá za rok 2017
4. pÍán kontTolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pohorelá na 2. polrok
2018

5. Správy č. 02, 03, 04, 05/2018 o výsledku kontrol
6. SchvaÍenie volebných obvodov, počtu poslancov pre voľby do orgánov
samosprávy obce

7. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pohorelá-,
Hazák

....",.,

8. Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti - Ing. Miroslav

9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Pohorelá (programovacie
obdobie2018-2022)
10. Infoľmácie starostky obce
11. Diskusia

12. Záver
Hlasovanie:

Za: 5 - Bc. Maros Siman, Bc.Ľubomíra Lysinová, Peter Pletka, Ing.
Pravotiaková, Ján Sulej
Proti: O
Zdržal sa:O

Uznesenieč. 20/2018

Obecné zastupiteľstvo y Pohorelej

A: SCHVAĽUJE: prbgľam zasadnulia obecného zastupiteľstva;
B:VOLL

._...".

.,

Ä

1. návrhovú komisiu v zložení: Bc. Ľubomíra Lysinová, Maroš Siman,

.

.

2. zapísovateľku: Annu Syčovú

3. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Peter Pletka

3. Záverečný účet a rozpočtové hospodíírcnie obce Pohorelá za rok 2017
Podrobnejšie vysvetlila starostka obce Ing. Jana Tkáčiková a HK Ing. Bc. Mária
Pohančaníková, ktorá odpomčila OZ schváliť bez výhrad.
Hlasovanie:

Zä: 5 - Bc. Maroš Siman, Bc.Ľubomíra Lysinová, Peter Pletka, Ing.
Pravotíakova. Ján Sulej
Proti: O
Zdržalsa: O

Uznesenieč.21/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej.
A:BERIENAVEDOMIĽ: _ ^ ^^ ^
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k závei-ečnému účtu obce Pohorelá za rok 2U1 /,
2. Správu audítora za rok 2017.
B: SCHVAĽUJE

1. Záverečný účet za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad;

2.Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na vyporiadanie zostatku financnych

operácn vo vvške - 3.042,00 EUR a na tvorbu rezervného fondu vo výške 91.243,00
EUR.

3. Tvorbu a použitie rezervného fondu:
a) počiatočný stav 62.377,02 RUR

prídel z prebytku rozpoôtu 91.243,00 EUR
tvorbaspolu: 153.620,02 EUR
b)použitievroku2018

narealizáciu rozvojových projektov ako súčasti rozpočtu2018 spolu 153.62U,l
EUR

4. Plán kontrolnej činnosíi hlavncj kontrolórky obce Pohorelá na 2. polrok 2018

Predniesla HK. Ine. Bc. i-'ohančaníková. Pripomienky neboli.
Hlasovanie:

Za: 5 - Bc. Maros Siman. Bc.Ľubomíra Lysinová, Peter Pletka, Ing. Anna
Pravotiaková, Ján Sulej
Proti: O
Zdržal sa: O

Uznesenieč. 22/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorclej
SCHVAĽUJE:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolóľky obce Pohorelá na 2. polrok 2018..
5. Správy č. 02, 03, 04, 05/2018 o výslcdku kontrol
Správy predniesla HK Ing. Bc. Mária Pohänčaníková.
Výsledkyjednotlivých kontrol :;Ľi prílohou zápisiiice.
Uznesenieč. 23/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej:
BERIENAVEDOMIE:

1. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolárky obce Pohorelá č. 02/2018;
2. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Pohorelá č. 03/2018;
3. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Pohorelá č. 04/2018;
4. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Pohorelá č. 05/2018.
6. Schválcnie volebných obvodov, počtu posflancov pre voľby do orgánov samosprávy
obce

Starostka vyzvala OZ. aby pod;'.!i svoje návi-hy.
.Hlasovanie:

Za: 5 - Bc. Maroš Siman, Bc. Ľuboiníra Lysinová, PeterPletka, Ing. Anna
Pravotiaková. Ján Sulei

Proti: O
Zdržalsa: O

Uznesenieč.24/2018

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A:URČUJE

1. Podľa § 166 ods. 3 Zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného prava
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnorn zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce
volebnéobdobie2018- 2022:

a) počet poslancov obecného zasmokeľstva obce Pohorelá 9;
b)jeden volebný obvocl:

2. Rozsah výkonii funkcie stai-osui oocc Pohorelá v novom volebnom období 2018
2022 naplný úväzok.

7. Zámer odpredaja nehnutďnosti vo vhistníctve obce Pohorelá - JozefHazák
OZ vzalo na vedomie zámer Qclpredaja.

Vzhľadom na počet pľíľoinných poslancov a žiadosť predsedu komisie pre verejný poriadok,
stavebné veci, územné piánovasiie a životné prostredie, aby sa zámerom mohol zaoberať, sa
bod presúva na ďalšie zasadnutie OZ.
Uznesenieč. 25/2018

Obecné zastupiteľstvo v ľohorelej
A: BERIE NA VEDOMIE:

1. zámer prevodu majctku obce - predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-E:

a) parc. č'íslo 6505/1 v k. ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 78 m2 , z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) ^ákona SNR č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v znení
xxxxxxxx
neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Jozef Hazák, rod. Hazák, nar. 4.
7.
1968,
bytom:
7.>
Vľšok
242/47.
976
6C)
Pohorelá
za
cenu
3
EUR7m2
,
t.
j.
spolu:
xxxxx
234,00 EUR.

Poplatky spqjené s prevodom nchnuleľnosti hradí kupujúci;
Dôvodom osobitného zreteľa jc skiitočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú

plochu k pozcmku zaslavaného stavbou, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, ktoré
svojím uľniestncním a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemok
je obcou nevyužívaný a je pre obec prcbytočnvm majetkom.
8. Ponuka na odkúpenic nchnutcľnosti Ing. Miroslav Randuška

OZ vzalo ponuku na vedomie vzhľaclom nato, že nie je. priložené vyjadrenie ostatných
dotknutých vlastníkov
Uznesenieč. 26/20.18

Obecné zastupileľscvo v Pohorelei
A:BERIENAVĽĽOMIF

l.Ponuku na odkúpenie 2/3 podiclu nehnuteľnosti parcela č. KN-C2525 o výmere 432

m2 , druh pozeinku: zustavané plochy a nádvoria, rodinný dom súpisné č. 63 v k. ú.
Pohorelá- micstna ča;;ť Pohorelska M;!.sa.

9. Komunitný plán sochíinyĽii služicb obt-c Í'ohorelá (programovacie obdobie 20182022)
Starostka infonnovala, že komuniiný plán sa musí prijať do 30.6.2018.
Poslancom bol mateľiál vopred zaslaný.
Hlasovanic:

Za: 5 - Bc. iMaroš S;!nan, Bc. Ľubomíra Lysinová, PeterPletka, Ing. Anna
Pi-avoliakov;;. Ján Sulcj

Proti: O
ZdržaL sa: O

Uznesenieč. 27/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej:
A: SCHVAĽUJE:

1. Konumitný plán sociŕiinych služieb obce Pohorelá (programovacie obdobie 2018
2022).

10. Informacie starostiíy oäc'

- žiadosť Petra Pleiku, bytom Pohorelá, Kpt. Nálepku 268 o dotáciu - žiadosť musí
podať oprávnený subjľkt podľa platného VZN

oprava hasičskej /.brcjnice - vei-ejným obstarávaním bol vybratý dodávateľ
a v priebehujúla sa začn.^ s rekoiištnikciou sti-echy a montážou brán

zberný dvor - prcbieha verejné obstarávanie, vprojekteje zahmuté vozidlo, nádoby
a rekonštľukcia budovy. Stavebné,pľcíce prebehnú dojari.

ukončenie školskeho roka - žiaci našcj školy boli úspešní vtestovaní 9. - tzv.
"monitor", v matematike a slovenskom jazyku - 3. miesto v okrese Brezno

požiar v rómskej osade - na žiadosť obecného úi-adu na Urad splnomocnenca vlády pre
rómske komuníly o poiuoc poškodcným rodinám, sme nedostali žiadnu odpoveď.

Nedvíhajútelcfóľ. Cliys;áme sa ich medializovať.

Od ÚPSVAR vBrezne dostali poškodení po 400,- . humanitámu výpomoc aod
obecného úradu v Pohorckj tiéž po 400.- na rodinu.
Uznesenieč. 28/20 Ls

Obecné zastupiteľstvu ľ Po;-'orelei
A:BERÍENAVEDOM!R
1. informácie starosíkv "bc....

11. Diskusia

12. Záver

Starostka poďakovala prítomným za účasi' a ukončila zasadnutie OZ.

Ing. Jana Tkáčiková. suu-osika obce

Zapísala: Anna Syčova

Overovatelia zápisnice

Ing. Anna Pravotiaková

Peter Pletka
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