Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 18.09.2015 na Obecnom úrade v Pohorelej.
Prítomní: starostka obce - Ing. Jana Tkáčiková

poslanci OZ - Ľubomíra Lysinová, Bc. Maroš Siman, Ján Šulej, Ing. Marek Syč,
PhD., PeterPletka, Ing. Anna Pravotiaková,
Mgr. Katarína Zibríková - prišla neskôr, /pri infonnáciách starostky obce/
hlavná kontrolórka - Ing. Mária Pohančaníková
zapisovateľka - Anna Syčová

Nepntomm: - Peter Frajt, Ing. Róbert Tlučák - ospravedlnení

1. Otvorenie

Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce.
Privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom programu:
1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov, schválenie programu OZ
3.. Plán kontrolnej činnosti hlaynej kontrolórky obce Pohorelá na 2. polrok 2015,
informácie o vykonaných následných finančných kontrolách
4. VZN prevádzkovy poriadok pohrebísk a domu smútku
5. Predlženie platnosti PHSR Mikroregiónu Horehron do konca roku 2015
6. VZN o podmienkach držania a chovu psov v obci Pohorelá
7. Dodatok k nájomnej zmluve na prenájom priestoroy Obecného úradu Pohorelá/2013
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pohorelá
8. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá -xxxxxx
Jarmila
xxxxxxxxxxxxx
Grosshappelová
9. Informácie starostky obce
10. Diskusia
ll.Uznesenie

12. Záver

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení: Lubomíra Lysinová, Peter Pletka, Ing. Anna
Pravotiaková

a overovateľov zápisnice: Bc. Maroš Siman, Ján Šulej
a návrh programu.
HIasovanie:

Za:6

Proti: O

Zdržalsa:0

3. Plan kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pohorelá na 2. polrok 2015,
informácie o vykonaných následných finančných kontrolách

Návrh bol poslancom vopred zaslaný k pripomienkovaniu. Informácie ešte doplnila HK
Ing. Pohančaníková. Starostka Ing. Tkáčiková vyzvala prítomných, aby predniesli svoje
pripomienky, Nikto sa nevyjadril.

OZ schválilo plán kontrólnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pohorelá na 2. polrok

2015.

Hlasovanie:

Za:6

Proti: O

Zdržal sa: O

Informácie o vykonaných následných kontrolách predniesla HK Ing. Pohančaníková.
OZ infomiácie vzalo na vedomie bez pripomienok.

4. VZN prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku

Návrh VZN bol upravený vzmysle pripomienok prokurátora azástupcu pohrebnej
služby Haluška.

OZ zrušilo pôvodné VZN č. 2/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

Pohorelá, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej zo dňa 5.10.2007
vznení dodatku č. 1., schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva zo dňa
20.11.2009 aschválilo nové VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk adomu
smútku obce Pohorelá.

HIasovanie za zrušenie pôvodného VZN č. 2/2007:
Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O
Hlasovanie za nové VZN č. 2/2015

Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O

5. Predlženie platnosti PHSR Mikroregiónu Horehron do konca roku 2015

OZ schválilo predlženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Horehron na roky 2007 - 2013 s výhľadom do roku 2015 do 31 12.2015
2015.

Hlasovanie:

Za:6

Proti: O

Zdržalsa: O

6. VZN o podmienkach držania a chovu psov v obci Pohorelá
Návrh VZN bol upravený v zmysle protestu prokurátora.

OZ zrušilo pôvodné VZN ô. 1/2007 o podmienkach držania psov v obci Pohorelá
schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva vPohorelej zo dňa 21.3.2007
aschválilo nové VZN č. 3/2015 o podmienkach držania a chovu psov v obci Pohorelá.
Hlasovanie za zrušenie pôvodného VZN č. 1/2007:
Za:6 Protí:0 Zdržal sa: O
Hlasovanie za nové VZN č. 3/2015
Za: 6 Proti: O

Zdržal sa: O

7. Dodatok k nájomnej zmluve na prenájom priestorov Obecného úradu

Pohorelá/2013 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pohorelá
Poslancom bol návrh dodatku vopred zaslaný. Jedná sa o zvýšenie nájomného. Starostka
obce Ing. Tkáčikovä vyzvalaprítomných, aby sa vyjadrili k návrhu. Potom dala o návrhu
hlasovať. Poslanci neschválili dodatok k nájomnej zmluve na prenájom priestorov
Obecného úradu Pohorelá.
Hlasovanie:

Za:0

Proti: 6

Zdržal sa: O

8. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Jarmila
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Grosshappelová

OZ schválilo trojpätinovou vačšinou poslancov zámer prevodu majetku obce - predaj
vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov KN-E:

a) parc. číslo 6505/1 v k, ú. Pohorelá, zapísaný na LV č.654, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 68 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do

výlučného vlastníctva p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jannily Grosshappelovej, rod. Tešlárovej, nar. 20.1.1955, bytom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jabrikova
184, 976 34 Tajov za cenu 3,- /m2, t. j. spolu 204,- .
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Dôvodom osobitného zreteľaje skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tveria priľahlú plochu k
pozemku zastavaného stavbou, ktorýje vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením
a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemokje obcou nevyužívaný a
je pre obec 'prebytočným majetkom.

Hlasovanie:

Za:6

Proti: O

Zdržal sa: O

9. Informácie starostky obce
OZ vzalo na vedomie informácie starostky obce:
obec dostala ponuku na vyrobenie fílmového šotu, v ktorom by boli
prezentované propagačné zábery obce - cena asi 1.000,- ,,

- j e pob-ebné nakúpiť nej aké reklamné predmety o obci,

Ing. Tlučák navrhol odkúpiť parcely v Paseči, kde by sa dala vybudovať
skládka. Starostka zistí vlastníkov z listov vlastníctva vo vhodných lokalitách
napr. Hrable, Paseč, Pod Brezinou, kde by sa dal umiestniť zbemý dvor.

3.10.2015 sa na amfíteátri Pohorelá uskutoční folklómy večer, spolu
s premietaním na veľkoplošnom plátne pri príležitoštijubilea našej rodáčky

xxxxxxxxxxxxxxxx
Angely
Čemákovej, dlhoročnej folkloristky, vedúcej súboru Šťastné detstvo 70. rokov narodenia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Choreografía - Mgr.
Katarína Zíbríková.

Obec bude hradiť PHM, občerstvenie pre účinkujúcich. Náklady asi l.OOO,- .
územný plán bol zverejnený, obec vyze občanov, aby čím skôr podali svoje
pripomienky k nemu,

zámer obce - začať robiť na monografii obce - treba dať do rozpočtu náklady,
zhromažďovať materiály o obci. Poslanci sa vyjadrili súhlasne.
podujatie Festival tradičnej ľudovej kultúry regiónu Horehronia, ktoré sa

konalo v obci Polomka 29.08.2015, na ktorom sa zúčastaila aj obec Pohorelá
dopadlo veľmi úspešne. Obec Pohorelá na ňom prezentovala svoj folklór
aj tradičnéjedlá.

10. Diskusia

Poslanci diskutovali o dobrovoľnom hasičskom zbore v Pohorelej, o prijatí nových mľadých
členov a snahe sce.liťjednotlivé zložky folklóru v Pohorelej

ll.Uznesenie

Uznesenia prečítala Ľubomíra Lysinová.

12. Záver

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadíiutie OZ.

V Pohorelej, dňa 18.09.2015

^Í-ff-í^í-'T^

Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce
podpis

Zapísala: Aima Syčová

Overovatelia zápisnice:

Bc. Maroš Siman

Ján Šulej

