Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 5.5.2017 o 17,30 hod. na Obecnom úrade v Pohorelej.
Prítomní: starostka obce - Ing. Jana Tkáčiková
poslanci OZ- Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák,
Ján Sulej, Peter Frajt, Peter Pletka, Mgr. Katarína Zibríková, Ľubomíra Lysinová,
Ing. Marek Syč, PhD.
hlavná kontrolórka - Ing. Mária Pohančaníková
zapisovateľka - Anna Syôová
ostatní prítomní - Mgr.
Pavel Krupa, Peter Siman, Ing. Stefan Kráľ, PaedDr. Lukáš
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Janoska
xxxxxxx
1. Otvorenie

Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce.
Privítala poslancov a ostatných prítomných.
Skonštatovala, že na zasadnutí OZje prítomných 9 poslancov, nadpolovičná väčšina a OZ
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 Ing. Róberta Tlučáka, Petra Frajta a Petra Pletku.
Za overovateľov zápisnice starostka urcila Ing. Mareka Syča, PhD. a Ing. Annu
Pravotiakovú.

Za zapisovateľku určila p. Annu Syčovú.
Do volebnej komisie pre uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra obce Pohorelá navrhla
poslancov:

a) predseda: Ing. Róbert Tlučák
b) členovia: Ing. Anna Pravotiaková, Mgr. Katarína Zibríková.
Starostka prítomných oboznámila s návrhom programu:
1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania OZ, urcenia zapisovateľa zápisnice,
overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Pohorelá

4. Zmena rozpočtu obce Pohorelá

5. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pohorelá - xxxxxxxxxxxx
Jozef Gandžala
6. Návrh VZN č. 2/2017 o urcení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie

povinnej školskej dochádzky

7. Návrh VZN č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách
8. Návrh VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá
účelovo urcených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja

územia obce Pohorelá

9. Návrh VZN č. 5/2017, ktorým sa vydáva Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2008 o
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských
zariadení

10. Spolufinancovanie projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s
MS, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením vybavenia
jazykových, odbomých a prírodovedných učební
11. Informácie starostky obce
12. Diskusia

13. Záver
Hlasovanie:

Za: 9 - Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák,

Ján Šulej, Peter Frajt, Peter Pletka, Mgr. Katarína Zibríková, Ľubomíra Lysinová,
Ing. Marek Syč, PhD.
Proti: O
Zdržal sa: O

OZ uznesením č. 16/2017 zvolilo návrhovú komisiu, volebnú komisiu pre uskutočnenie
voľby hlavného kontrolóra obce Pohorelá a schválilo návrh programu, urcilo overovateľov
zápisnice a zapisovateľku.

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Pohorelá Pohorelá

Návrh a spôsob voľby predniesla starostka obce Ing. Jana Tkáčiková.
Hlasovanie:

Za: 9 - Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák,
Ján Sulej, Peter Frajt, Peter Pletka, Mgr. Katarína Zibríková, Ľubomíra Lysinová,
Ing. Marek Syč, PhD.
Proti: O
Zdržal sa: O

OZ schválilo voľbu hlavného kontrolóra obce Pohorelá tajným hlasovaním.
OZ súhlasí (v prípade zvolenia kandidáta vykonávajúceho funkciu hlavného kontrolóra na
viacerých obciach) podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 18 ods. 1 s vykonávaním inej
zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Pohorelá s vykonávaním hlavného
kontrolóra v iných obciach.
OZ vzalo na vedomie informáciu predsedu volebnej komisie Ing. Róberta Tlučáka pre
voľbu hlavného kontrolóra obce Pohorelá.

O funkciu HK sa uchádzali traja kandidáti, ktorí splnili náležitosti vyhlásené pre voľbu
kontrolóra:

xxxxxxxxxxxxxxx
Mgr.
Pavel Krupa
Ing. Bc. Mária Pohančaníková

Peter Siman
xxxxxxxxxxx
Postupne sa každý z kandidátov predstavil a uviedol svoje predpoklady a pracovné skúsenosti
potrebné pre výkon funkcie hlavného kontrolóra.
Nasledovalo prvé kolo voľby HK, v ktorom žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú
väčšinu hlasov. Výsledky prečítal predseda volebnej komisie Ing. Tlučák:

xxxxxxxxxxxxxx
Mgr.
Pavel Krupa - 2 hlasy
Ing. Bc. Mária Pohančaníková - 4 hlasy
xxxxxxxxxx
Peter
Siman - 3 hlasy
Do druhého kola postúpili dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov
Ing. Tlučák prečítal výsledok voľby HK:
Ing. Bc. Mária Pohančaníková - 5 hlasov
xxxxxxxxxx
Peter
Siman - 4 hlasy

OZ konštatuje, že kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pohorelá bol zvolený v 2.
(druhom) kole volieb. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade s § 18 a Zákona
č. 369/1990 Zb. na volebné obdobie 2017 - 2023.

Za hlavnú kontrolórku obce Pohorelá bola zvolená Ing. Bc. Mária Pohančaníková.
Uznesenie č. 17/2017 prečítala Ing. Jana Tkáčiková.
4. Zmena rozpoétu obce Pohorelá

Návrh zmien bol poslancom vopred doručený.
Predseda komisie pre fínancie, obchod, podnikanie a cestovný ruch Ing. Róbert Tlučák
predniesoljej stanovisko - doporučuje schváliť zmeny rozpočtu.
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Hlasovanie:

Za: 9 - Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák,,

Ján Šulej, Peter Frajt, Peter Pletka, Mgr. Katarína Zibríková, Ľubomíra Lysinová, Ing.
Marek Syč, PhD
Proti: O
Zdržal sa: O

Uznesením č. 18/2017 OZ schválilo zmeny rozpočtu obce Pohorelá.
xxxxxxxxxxxxx
5. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Jozef
Gandžala
Zámer odpredaja bol schválený na minulom zastupiteľstve.
Návrh predniesla starostka obce.
Hlasovanie:

Za: 9 - Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák"
Ján Sulej, Peter Frajt, Peter Pletka, Mgr. Katarína Zibríková, Ľubomíra Lysinová, Ing.
Marek Syč, PhD
Proti: O

Zdržalsa:O

Uznesením č. 19/2017 Obecné zastupiteľstvo schválilo:
trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce - predaj vlastníckeho podielu 1/1
pozemkov KN-E:

a) parc. číslo 999/21 v k; ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: trvalé
trávne porasty, o výmere 326 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
predpisov do výlučného vlastníctva Jozef
Gandžala, rod. Gandžala, nar. 2. 6. 1982,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bytom: Partizánska 549, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2 , t. j. spolu: 978,00 EUR.
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. Dôvodom osobitného
zreteľaje skutočnosť, že ide o pozemky,. ktoré ťvoria priľahlú plochu k pozemku
zastavaného stavbou, ktorýje vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením a
využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemokje obcou nevyužívaný
ajepre obec prebytočným majetkom.

6. Návrh VZN č. 2/2017 o určení miesta a času zápisu díeťaťa na plneaie povinnej
školskej docliádzky

Návrh VZN predniesla starostka obce, po pripomienkovaní zo strany HK obce Ing. Bc.
Máriou Pohančaníkovou.
Hlasovanie:

Za: 9 - Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák"
Ján Sulej, Peter Frajt, Peter Pletka, Mgr. Katarína Zibríková, Ľubomíra Lysinová, Ing.
Marek Syč, PhD
Proti: O
Zdržal sa: O
Uznesenieč. 20/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej sa uznieslo v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá č. 2/2017 o urcení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

7. Návrh VZN č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách

Návrh VZN bol pripravený a pripomienkovaný aj HK obce.
Starostka pripomenula, že je to hlavne z dôvodu vyššej kvality zimnej údržby, kedy
nevhodne zaparkované autá bránia prijej vykonávaní.
Poslanci navrhovali, aby občania boli viac informovaní o schválení navrhovaného VZN.
Starostka povedala, že budú informovaní hlásením, aj v obecných novinách.
HK informovala prítomných, ako sa dodržiava VZN oparkovaní napríklad vobci
Polomka.
Hlasovanie:

Za: 9 - Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák,,

Ján Sulej, Peter Frajt, Peter Pletka, Mgr. Katarína Zibríková, Ľubomíra Lysinová, Ing.
Marek Syč, PhD
Proti: O
Zdržal sa: O
Uznesenieč.21/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej sa uznieslo v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne
záväznom nariadení obce Pohorelá č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.

8. Návrh VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpoctu obce Pohorelá účelovo
určených aa projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
Pohorelá

Návrh VZN predniesla Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce.
VZN upravuje použitie dotácií, termíny podania, formu žiadosti o dotáciu ap.
Komisia pre fínancie, obchod, podnikanie a cestovný ruch bude vydávať stanovisko
k podaným žiadostiam a následne ich bude schvaľovať OZ.
Hlasovanie:

Za: 9 - Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák"

Ján Sulej, Peter Frajt, Peter Pletka, Mgr. Katarína Zibríková, Ľubomíra Lysinová, Ing.
Marek Syč, PhD
Proti: O
Zdržal sa: O
Uznesenieč. 22/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej sa uznieslo v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne
záväznom nariadení obce Pohorelá č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja
územia obce Pohorelá.

9. Návrh VZN č. 5/2017, ktorým sa vydáva Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2008 o príspevku na
čiasíočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Pohorelá a o
niektorých ďalších podmienkach prevádzky skôl a školských zariadení
Hlasovanie:

Za: 9 - Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák,,
Ján Sulej, Peter Frajt, Peter Pletka, Mgr. Katarína Zibríková, Ľubomíra Lysinová, Ing.

Marek Syč, PhD
Proti: O
Zdržal sa:O

Uznesenieč. 23/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej sa uznieslo v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom

nariadení obce Pohorelá č. 5/2017, ktorým sa vydáva Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských
zariadení.

10. Spolufínancovanie projektu: Zlepšenie kľúčových konipetejcií žiakov ZŠ s MŠ,
Xpí. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením vybavenia jazykových,
odborných a prírodovednýcli učební

Finančná spoluúčasť obceje 5 %.
Hlasovanie:

Za: 9 - Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák,,

Ján Šulej, Peter Frajt, Peter Pletka, Mgr. Katarína Zibríková, Ľubomíra Lysinová, Ing.
Marek Syč, PhD
Proti: O
Zdržal sa: O

Uznesenieč. 24/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej schválilo spolufínancovanie projektu: "Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov ZS s MS, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou
a zlepšením vybavenia jazykových, odbomých a prírodovedných učební" v rámci
Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: IROP-

P02-SC222-PZ-2016-2 vo výske 10.000,00 EUR.

11. Informácie starostky obce

- na projekte rekonštmkcie a zlepšenia vybaveniajazykových, odbomých a prírodovedných
učební sa už musí začať pracovať, vzhľadom na krátkosť času
- organizátori žiadajú o pomoc pri uskutočňovaní kultúmeho podujatia RUSADĽA
-je pripravený projekt - hasičská zbrojnica
- na projekt budovy na Sihle má obec urobený energetický audit, po úpravách ho môžeme

podať do koncajúna 2017
Uznesenieč. 25/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej berie na vedomie ínformácie starostky obce.

12. Diskusia

- Ing. Tlučák tlmočil otázku zo zasadnutia farskej rady, či by nebolo možné dať 1-2
kamery ku kostolu v rámci obecného kamerového systému, ktorý sa inštaluje. Starostka
dá vypracovať cenovú ponuku a bude OZ následne informovať.
- P. Frajt poukázal na veľmi znečistený Hron v okolí rómskej osady. K tejto téme sa
v diskusii vyjadrili podobne viacerí poslanci. Starostka povedala, že Hron čistia aktivační
pracovníci najmenej 2 x ročne, ale obyvatelia osady to stihnú .znovu znehodnotiť
odpadkami, aj keď majú celoročnej pristavený veľkoobjemový kontajner. Keď poklesne
voda, znova to budú upratovať

- Ing. Tlučák sa pochvalne vyjadril o dopravnom značení, ktoré sa realizuje a starostka
informovala, že sa bude v prácach pokračovať, hneď ako to počasie dovolí,

- P. Frajt navrhol zbúrať stavbu na Sihle, pri základnej škole, kde sa skladujú pneumatiky,
aby bolo viac miest na parkovanie,
xxxxxxxxxxxx
- Bc. Siman uviedol, že hlavným organizátorom podujatia RUDADĽAje Michal
Mišáni,
- tiež uviedol, že predtým potok v obci čistili pravidelne dobrovoľní hasiči, tak to treba
znovu skúsiť a spolupracovať aj s aktivačnými pracovníkmi z obce, ale aj s obyvateľmi,

- Ing. Tlučák navrhol zmeniť termín doručenia pracovných materiálov pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva ztroch na sedem dní. Starostka pripraví návrh na budúce
zastupiteľstvo,

- starostka informovala, že na budúci týždeň sa uskutoční na obecnom úrade stretnutie
zástupcov Spoločenstva vlastníkov bytov, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Za Vŕšok 839 a Jozefa Hazáka, Za Vŕšok 242,
xxxxxxxx
Pohorelá. Jedná sa o vyriešenie užívania pozemkov okolo bytovky.
- Ing. Tlučák sa pýtal na prenájom priestorov pre nového lekára. Priestory sú pripravené.
Starostka informovala lekára o súhlasnom stanovisku komisie pre sociálne veci,
zdravotníctvo a marginalizované skupiny. MUDr. Mikloško momentálne atestuje

apripravuje administratívne úkony ohľadom ambulancie. Obec bude následne s ním ďalej
jednať.
- úspešne sa pracuje na územnom pláne obce
-PaedDr.
Lukáš Janoška - predseda MO Matice slovenskej - informácie poslancom
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13. Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce

ý^^Lr^
podpis

Zapísala: Anna Syčová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Marek Syč, PhD.

Ing. Anna Pravotiaková

