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AKTUÁLNE OPATRENIA A OBMEDZENIA
Prehľad najdôležitejších zmien od 18.12.2020
od 18.12.2020 – zvyšuje sa veková hranica detí zo 7 na 10 rokov pri povinnosti otestovať sa alebo preukazovať sa negatívnym
výsledkom testu po príchode z rizikovej krajiny,

menia sa “ hodiny pre seniorov“ a to konkrétne v dňoch 24. 12. 2020
a 31. 12. 2020 sa hodiny vyhradené pre ľudí nad 65 rokov skracujú
na 9:00 – 10:00,

pre osoby, ktoré prichádzajú na územie Slovenska z ČR alebo
Rakúska je k dispozícii vzor dokladov (príloha č. 5 vyhášky), ktorými môžu preukázať negatívny výsledok antigénového testu vykonaného na území ČR alebo Rakúska nie starším ako 72 hodín,

zakazujú sa všetky hromadné podujatia, teda aj s menej ako šiestimi
účastníkmi,

osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/,
od 19.12.2020 – zatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a
prevádzky služieb, taktiež aj prevádzky, ktoré mohli byť doteraz
otvorené za osobitných podmienok (divadlá, kaderníctva, autoškoly,
umelé kúpaliská či fitness centrá),
medzi prevádzky a služby, ktoré majú výnimku zo zatvorenia, nájdete len tie, ktoré sú nevyhnuté pre uspokojenie životných potrieb (lekárne, drogérie, potraviny a iné) ale aj tie, kde su môžete
zakúpiť napríklad vianočný stromček,

od 21.12.2020 – bude možné navštevovať svojich blízkych v zariadeniach sociálnych služieb po predložení negatívneho výsledku RTPCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako 24 hodín a po schválení vedenia zariadenia.
Všetky dôležité a overené informácie o koronavíruse a chorobe COVID19 nájdete na internetových stránkach:
www.korona.gov.sk (CALL CENTRUM 0800 221 234 alebo *0123)
Úrad verejného zdravotníctva SR - http://www.uvzsr.sk/
Ministerstvo vnútra SR - http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus
Ministerstvo zdravotníctva SR - https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-spravaCOVID-19
Inštitút zdravotnej politiky - https://izp.sk/covid-19/
Sledujte aktuálne informácie a pokyny v médiách (najmä verejnoprávnej
)

Farský úrad Pohorelá oznamuje, že sväté omše v rímskokatolíckom kostole
Sedembolestnej Panny Márie v Pohorelej počas vianočných sviatkov budú:
štvrtok 24. decembra - o 22:00 hod.
piatok 25. decembra – o 7:00 hod. a o 11:30 hod.
sobota 26. decembra – o 7:00 hod. a o 12:30 hod.
nedeľa 27 decembra – o 7:00 hod. a o 12:30 hod.

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť

rýchlejšie a bez papierov
Stredoslovenská distribučná spustila
nové online služby:
Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne
státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek kontrolovať v akom štádiu je proces.

Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021
pokračujú, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii
znížil na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá
lavica v kostole zostane prázdna a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno
miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne
hygienické opatrenia. Vatikánska Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí prosí všetkých
veriacich o zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť Vianočné sviatky v pokoji, so skutočne
duchovným úžitkom.

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne
státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením.
Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.
Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí chcú pripojiť svoju nehnuteľnosť k elektrickej sieti, už môžu svoju žiadosť vybaviť aj cez internet. Stredoslovenská distribučná (SSD) totiž spustila pre zákazníkov na stránke www.ssd.sk nový elektronický systém. Odberateľom
elektriny umožňuje komunikovať s distribučnou spoločnosťou pri riešení najčastejších požiadaviek online. Ich spracovanie v elektronickej
forme je jednoduchšie a šetrí čas. V niektorých prípadoch aj mesiac.
„Vďaka novému systému stačí zákazníkom internetové pripojenie a môžu si vybaviť prípojku, nechať si posúdiť možnosť pripojenia
ešte pred výstavbou nehnuteľnosti, požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo o vytýčenie našich sietí, nahlásiť odpočet elektromera, zmenu odberateľa, alebo odkonzultovať technické
zmeny,“ vymenovala časť možností Anna Rechtoríková, riaditeľka divízie zákaznícke služby SSD. Dodala, že veľkým prínosom je aj možnosť priebežného sledovania stavu jednotlivých žiadostí a priamej online komunikácie s pracovníkom SSD, ktorý ju vybavuje. „Kedykoľvek
je tu možnosť skontrolovať si na našej webovej stránke v akom štádiu
je proces. Ak nám chýbajú od zákazníka nejaké dokumenty, hneď ho
na to upozorníme mailom,“ upresnila.
Distribučná spoločnosť si uvedomuje, že pre laika môže byť vybavovanie nového pripojenia či iných žiadostí náročné, preto na svojom webe ponúka podrobný, ale zrozumiteľný popis jednotlivých krokov. Nové elektronické služby môžu využiť všetci odberatelia z distribučného územia SSD, či už ide o domácnosti alebo podnikateľov
na úrovni nízkeho napätia. Energetici plánujú svoje elektronické
služby v blízkej budúcnosti postupne rozširovať.
„Ročne prijmeme a spracujeme viac ako 50-tisíc žiadostí. Takmer polovica z nich sa týka nových pripojení. Doteraz sme všetky dostávali poštou. Každý, kto stavia dom alebo kupuje nehnuteľnosť, chce
mať elektrinu čo najskôr. Ak využije elektronický systém, prinesie mu
to viaceré výhody. Stále však treba počítať s tým, že si treba splniť
všetky povinnosti a pozorne čítať naše usmernenia. Nedôslednosť dokáže predĺžiť vybavovanie žiadosti aj o týždne,“ upozornila na veľmi
častú chybu Petra Jakubová, vedúca kontaktného centra v Stredoslovenskej distribučnej.
Hoci je nový systém efektívnejší a distribútor ho odporúča využívať v čo najväčšej miere, stále zostáva v ponuke aj možnosť posielať papierové formuláre prostredníctvom pošty.

Umelý stromček nahraďme čečinou vo váze alebo stromčekom zasadeným v črepníku. Vydrží dlhšie
a v lete môže zdobiť balkón či záhradu. Výbornou alternatívou môžu byť stromčeky vyrobené z europaliet,
konárov, starých kníh, dreva alebo papiera.
Uprednostníme ekologickú výzdobu a prírodné dekorácie – drevené alebo papierové ozdoby. Prípadne sa
nechajme inšpirovať prírodou a použime na zdobenie sušené ovocie, šišky či včelí vosk.
Nakupujme s mierou, uvedomelo a zodpovedne – základom je mať vopred dobrý nákupný zoznam. Čo
najviac potravín nakupujme bez obalu a vyberajme suroviny od lokálnych predajcov.
Na balenie darčekov (nielen vo vianočnom období) nie je potrebné kupovať baliaci papier. Postačí ten, ktorý
ste si odložili z predchádzajúcich Vianoc. Štýlovo vyzerá aj balenie z novinového papiera.
Do ovládačov a detských hračiek kúpujme nabíjateľné batérie. Spotrebiče, ktoré nám doslúžili odovzdajme
pri zbere elektroodpadu v obci alebo predajcom, ktorí sa postarajú o ekologickú likvidáciu.
Vianočné pozdravy posielajme e-mailom.

A NAKONIEC - AK UŽ ODPAD VZNIKNE, USILUJME SA ZODPOVEDNE TRIEDIŤ.
LEN VYTRIEDENÝ ODPAD SA DÁ ZHODNOTIŤ A RECYKLOVAŤ.
Termíny zberu plastov
29. 12. 26. 1.
Zbierajú sa len PLNÉ ŽLTÉ
a zaviazané vrecia. (Nezabudnite plastové
fľaše stlačiť, aby sa zmenšil ich objem!)
Plasty sa zbierajú každý štvrtý utorok.

POZOR NA PODVODNÍKOV!
Policajný zbor Slovenskej republiky upozorňuje občanov
- najmä seniorov - na páchanie podvodov v čase mimoriadnej situácie
ohľadom pandémie COVID-19 pod novými legendami.
V súvislosti s ochorením COVID-19 sa v poslednom období vyskytli prípady, kde
podvodníci telefonicky kontaktovali seniorov s tým, že v ich okolí je veľa ľudí infikovaných koronavírusom, preto ich prídu očkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, za
ktorú je potrebné zaplatiť 7.500 eur a v prípade, že nebudú súhlasiť, pôjdu na povinnú
dvojtýždňovú karanténu do Bratislavy. Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci
v telefonickom kontakte so seniormi uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici
na pľúcnej ventilácii a potrebuje peniaze na vakcínu proti koronavírusu vo výške 7.500
eur.
Nie je vylúčené, že seniorov môžu páchatelia kontaktovať aj osobne priamo
v ich príbytkoch.
V tejto súvislosti Policajný zbor Slovenskej republiky
 upozorňuje seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z uvedených príčin a žiadajú od nich peniaze,
 odporúča seniorom, aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú,
 vyzýva seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich
účtov alebo vkladných knižiek a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,
 žiada seniorov, aby v týchto prípadoch, alebo v prípadoch, kedy vzniká podozrenie
z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor Slovenskej republiky na
čísle 158.

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu
16. 12.

30. 12.

13. 1.

27. 1.

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

Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď udelil pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania PAMÄTNÚ MEDAILU Františkovi
Tlučákovi (na fotografii s predsedom Oblastného výboru SZPB Brezno Jaroslavom Demianom, primátorom mesta Brezno Tomášom Ábelom a tajomníkom Oblastného výboru SZPB Brezno Jánom Šulejom, ktorí mu ocenenie slávnostne odovzdali v Brezne)
– foto: Stanislav Spáč -

Publikácia OBRANNÝ ÚSEK PLESNIVEC: HORÚCA JESEŇ 1944
V PRIESTORE VERNÁR - TELGÁRT - ŠUMIAC - POHORELÁ je na svete
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, aké Vianoce prežívali naši rodičia, či starí rodičia v
roku 1944? A nielen v tomto roku, ale počas celej 2. svetovej vojny. Určite ich nemali
také pokojné a štedré ako súčasné generácie.
Všetky zlomové udalosti 2. svetovej vojny v spomenutých našich horehronských
obciach sú v publikácii opísané.
Kniha je v predaji aj na Obecnom úrade v Pohorelej.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Pohorelej
zo zasadnutia konaného dňa 11. 12. 2020
Uznesenie č. 31/2020: 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. 32/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. URČUJE:
1. zapisovateľku: Anna Syčová;
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Peter Frajt.
B. SCHVAĽUJE:

1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Ján Šulej, Ing. Marek Syč, PhD.;
C. VOLÍ:

1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ján Šulej, Bc. Ľubomíra Lysinová;

Uznesenie č. 33/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. stanovisko Komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023
2. výhľadový rozpočet obce Pohorelá na roky 2022 a 2023.
B. SCHVAĽUJE:

1. rozpočet obce Pohorelá na rok 2021 v štruktúre podľa prílohy 1 a programov podľa prílohy 2 nasledovne:
Bežné
Bežné
Kapitálové
Kapitálové Príjmy finančných
príjmy:
výdavky:
príjmy:
výdavky:
operácii:
OBEC
1.485.740
742.743
0
142.000
142.000
ZŠ s MŠ
17.300
760.297
OBEC + ZŠsMŠ
celkové príjmy: 1.645.040
celkové výdavky: 1.645.040

Uznesenie č. 34/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá číslo 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.

Uznesenie č. 35/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá číslo 1/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá
účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
93 rokov
František Tlučák, Clementisova 808

89 rokov
Juliana Poláková, Hviezdoslavova 62

88 rokov
Júlia Haľaková, Nová 329

83 rokov
Juliana Adamová, Jánošíkova 455

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

81 rokov
Anna Mikolajová, Kpt. Nálepku 167

80 rokov
Milan Tlučák, Clementisova 748
Štefan Kubek, Pohorelská Maša 8
Helena Buvalova, Orlová 597

75 rokov
Júlia Zibríková, Nová 365

70 rokov
Emília Bialiková, Clementisova 752
Matej Bialik, Kpt. Nálepku 164
Mária Halušková, Kpt. Nálepku 114

65 rokov
PaedDr. Lukáš Janoška, Jesenského 126
Ján Mačkin, Partizánska 545
Ján Polák, Za potokom 701

60 rokov
Anna Janošková, Kpt. Nálepku 141
Milan Šťavina, Kpt. Nálepku 80

Uznesenie č. 36/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá číslo 2/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021.

Uznesenie č. 37/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá číslo 3/2020 o miestnych daniach na rok 2021.

NOVORODENCI
Viktória Hrušková, Clementisova 756
Michal Pištoľ, Za Hronom 833

Uznesenie č. 38/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. UZNÁŠA SA:
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecne záväznom nariadení obce Pohorelá číslo 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021.

Uznesenie č. 39/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 11378/2020-4210-52028.

Uznesenie č. 40/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v Základnej škole Pohorelá za školský
rok 2019/2020.

Uznesenie č. 41/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Pohorelej za školský
rok 2019/2020.

ZOSNULÍ
Štefan Buvala, 85 r.
Mária Ďuburová, r. Buvalová, 78 r.
Marta Tlučáková, r. Rochovská, 68 r.
Ján Rochovský, 74 r.
Štefan Matula, 85 r.

Uznesenie č. 42/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie Základná škola s materskou školou Pohorelá na školský rok 2020/2021.

Uznesenie č. 43/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie Základná škola s materskou školou Pohorelá na školský rok 2020/2021.

Uznesenie č. 44/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. SCHVAĽUJE:
1. Výchovný program Školského klubu detí Základná škola s materskou školou Pohorelá.

Uznesenie č. 45/2020: Obecné zastupiteľstvo Pohorelej A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informácie starostky obce.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY
Vianočné prázdniny budú vo všetkých základných školách od pondelka 21. decembra 2020 do piatku 8. januára 2021.
Riaditeľ školy ZŠsMŠ Pohoelá po konzultácii
so zriaďovateľom rozhodol o prerušení prevádzky materskej školy taktiež od pondelka 21. decembra 2020 do piatku 8. januára 2021. Školské vyučovanie začne
po prázdninách v pondelok 11. januára.

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav, tzn. i v gramatike platnej v danej dobe )
V tomto roku MNV hospodáril nasledovne:
PRÍJMY:
VÝDAVKY:
ROZPOČET:
SKUTOČNOSŤ:
ROZPOČET :
SKUTOČNOSŤ:
10 000,- daň z príjmu obyvateľstva
20 196,38
10 000,- doprava
16 728,89 500,- daň poľnohospodárska
97 009,1 000,- požiarna zbrojnica
3 414,70 000,- daň domová
65 895,5 000,- zbor pre občianské záležitosti 1 418,8
----------- správne poplatky
5 960,60 000,- verejné osvetlenie
19 371,5
130 000,- školská jedáleň 1
64 958,9
10 000,- materská škola
9 602,8
5 000,- nájom za šk. byty
8 132,2
190 000,- ZDŠ
241 028,9
45 000,- tržby z kina
1 683,32 000,- učebnice a školské potreby 10 872,30 000,- nájom za byty v PM
33 371,208 000,- školská jedáleň
188 539,7
206 500,- dotácia ONV
331 500,5 000,- miestny rozhlas
44 417,2
----------- FRR
137 618,52
135 000,- kino
110 046,9
----------- ostatné príjmy
118 007,59
8 000,- kultúra OB
14 402,5
2 000,- správa poslanci
14 726,2
586 000,SPOLU:
1 214 331,59
20 000,- správa NV
27 444,9
Miestne hospodárstvo hospodárilo nasledovne:
----------- všeobecná poklad. správa 112 383,Tržby za celý rok 1 299 243,- Kč, Výdavky za celý rok 1 072 036,- Kč
----------- miestne hospodárstvo
117 732,2
Hospodársky výsledok
227 207,- Kč
686 000,SPOLU :
932 732,55
Z toho odviedlo predpísané sumy do rozpočtu ONV a MNV.

1970 (zaznamenal kronikár Július Orolín) –
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Kedysi v novinách:
1900:

1940:

1920:

1940:
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