Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 26.06.2015 na Obecnom úrade v Pohorelej.
Prítomní: starostka obce - Ing. Jana Tkáčiková

voslanci OZ - Ľubomíra Lysinová, Bc. Maroš Siman, Ján Šulej, Ing. Marek Syč,
PhD., Ing. Róbert Tlucák, Peter Pletka, Ing. Anna Pravotiaková,

Mgr. Katarína Zibríková- prišla neskôr, /pri prejednávaní 10. bodu programu/
hlavná kontrolórka - Mgr. Mária Pohančaníková
zavisovateľka - Anna Syčová

Nepritomní: - Peter Frajt - ospravedlnený

1. Otvorenie

, Zasadnutie ofvorila a viedla Ing. Jana Tkáčiková, obce.
Privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom programu:
1. Otvoreníe

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov, schválenie programu OZ
3. Zmeny rozpočty 20 15
4. Záverečný účet obce Pohorelá za rok 2015

5. Programový rozpočet za rok 2014 - hodnotiaca správa k 31.12.2014
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pohorelá č. 2/2013 Zásady

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pohorelá
8. Žiadosti občanov o sociálnu výpomoc
9. Zriaďovacia listina Komunitného centra Pohorelá
10. Plán činnosti Komunitného centra Pohorelá

11. Odkúpenie pozemku č. KN-C 2435/2 - LV č. 1831
12. Informácie starostky obce
13. Diskusia
14. Uznesenia

15. Záver

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Peter Pletka, Ing. Arma
Pravotiaková

a overovateľov zápisnice: Bc. Maroš Siman, Ján Šulej
anávrh programu.
Hlasovanie:

Za:

Proti:

Zdržal sa: O

3. Zmeny rozpočtu 2015
Návrh predniesla starostka Ing. Tkáčiková.
OZ zmeny rozpočtu schválilo.
Hlasovame:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa: O

4. Záverecný úcet obce Pohorelá za rok 2014

Vsúlade s ustanoveniami § 16 zákona NR SR ô. 583/2004 Z. z. orozpočtovýeh
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov OZ schválilo záverečný účet obce Pohorelá aceloročné
hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad.
OZ vzalo na vedomie súhlasné stanovisko, ktoré predniesla HK Mgr. Pohančaníková,
ktorá odporučila schválenie záverečného účtu a celoročného hospodäreniä bez výhrad
a tiež súhlasné stanovisko komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch
knávrhu záverečného účtu aceloročnému hospodáreniu za rok 2014, kťoré predniesol
Ing. Róbert Tlučákjej predseda.
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa:

Tvorba rezervného fondu

OZ schválilo fvorbu rezervného fondu vo výške 2.800,- z prebytku hospodárenia obce
za rok 2014 v súlade s ustanoveniami § 15 a 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa: O

5. Programový rozpočet za rok 2014 - hodnotiaca správa k 31.12.2014

OZ vzalo na vedomie hodnotiacu správu k 31.12.2014 - Programový rozpočet za rok
2014.

6. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce nebola zaviazaná žiadnym uznesením.

7. Dodatok c. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pohorelá č. 2/2013 Zásady

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pohorelá
OZ schválilo Dodatokč. 1 k VZN č. 2/2013.
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa: O

8. Žiadosti občanov o sociálnu výpomoc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OZ schválilo žiadosť Jaroslava
Kybáka, bytom za Vŕšok 219, Pohorelá, o poskytnutie
sociálnej výpomoci vo výške 400,- .
Hlasovanie:

Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O

9. Zriaďovacia listina Komunitného centra Pohorelá

Starostka bližšie vysvetlila činnosť Komunitného centra a vyzvala prítomných
poslancov, aby povedali svoje pripomienky.
Potom dalahlasovať o zriaďovacej listiňe.
OZ schválilo zriaďovaciu listinu.
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa:O

10. Plán činnosti Komunitného centrta

OZ schválilo plán činnosti Komunitného centra v období apríl až október 2015.
Hlasovanie:

Za: 8 Proti: O Zdržal sa: O

11. Odkúpenie pozemkov č. KN-C 2435/2 - LV č. 1831
Starostka vysvetlila, že ide o pozemok v Pohorelskej Maši pri autobusovej zastávke

smerom na Brezno, priestor medzi zastávkou, bytovkou, cestou a prevádzkou fírmy
Zikom,

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej vzalo na vedomie:

1. kúpu pozemku č. KN-C 2435/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 202 m2 k. ú. Pohorelá vedenej na LV č. 1831 do vlastníctva obce Pohorelá;

OZ schválilo kúpu pozemku č. KN -C 2435/2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 202 m2 v k. ú. Pohorelá vedenej na LV č. 183 1 do vlastníctva obce
Pohorelá.
Hlasovanie:

Za:8

Proti: O

Zdržal sa: O

12. Informácie starostky obce
OZ vzalo na vedomie informácie starostky obce:

obec Polomka organizuje 29.8.2015 festival tradičnej ľudovej kultúry regiónu
Horehronia, kde sa zúčastní aj naša obec.
poľovné zdmženie Pohorelá - Gindura organizuje nultý roéník súťaže
Majstrovský poľovnícky guláš.
Podujatie sa uskutoční v sobotu 1. augusta 2015 o 1.0:00 hod v areáli amfíteátra
v Pohorelej. Na veľkoplošnej obrazovke bude premietaná videoprojekcia o
poľovníctve.

informácie o postupe predaja pozemkov na ihrisku, je tam veľa drobných
vlastníkov

obec uzavrela dohodu s právnikom, aby mohla využívať pravne poradenstvo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
p.
Vojtko Jozef, bytom Sportová 359, Pohorelá požiadal obec o pomoc pri
riešení vlastníckych vzťahov, resp. umožnení voľného prechodu medzi ním
a susedom xxxxxxxxxxxxxxxxxx
p. Lukášom Zibríkom
realizujú sa práce na projekte - Výhliadková lokalita v P. Maši
ponmík Jozefa Bahéryho na miestnom cintoríne bude opravený do septembra
2015

13. Diskusia

Ing. Tlučák informoval, že hokejový klub bude postupne oslovovaťjednotlivé obce

z ktorých deti I. stupňa základnej školy chodia na tréningy do Brezna, aby prispeli na
dopravu podľa počtu detí. Zatiaľ ich vozí autobus HK.
14. Uznesenie

Návrh uznesení prečítal Ing. Tluôák.

IS.Záver

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

V Pohorelej, dňa 26.06.2015

Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce

1/-^K. <íi 'A^
podpis

Zapísala: Anna Syčová

..^............

podpís

Overovatelia zápisnice:

Bc. Maroš Siman

Ján Sulej

l^-

