Zápisnica

z ľ.iadn?ho zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 16.12.2015 na Obecnom úrade v Pohorelej.
Prítomní: starostka ohce - Ing. Jana Tkáčiková

poslancioz~ ~peter
Frajt' Ins- Anna Pravotiaková, Ing. Róbert Tlučák, Ľubomíra
Pletka
B^"Mľoš_sman' Ján šuleJ-Príto^' od prejednáyania 3 bodu programu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zHaza^ová- ekonómk^obce Pohorelá, "Ján Ďubur -podp^edaUaPPS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
?r. JozefSajša - riaditeľ ZŠsMŠ Pohorelá

hlavná kontrolórka - Ing. Mária Pohančaníková
zauisovateľka - Aiina Syčová

Neprítomní: Mgr. Katarína Zibríková, Ing. Marek Syč, PhD. - 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. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol

4' Nayrh,zmluvyč\0533/2015.°Podmienk^realizácie,odovzdaniaaprevzatia

^verejného vodovodu v rámci stavby: Kanalizácia a ČOV PohorelaTčasť
áMaša

'

~

---,

5. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Matej
Prc
xxxxxxxx
6. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Peter
Šalka
xxxxxxxxx
7. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Peter
Polák
xxxxxxxxx

8. Ziadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci - JozefVojtko
xxxxxxxxxx

9- Dodatokč-. 3,k VZN obce pohorelá č- 3/2008 0 PrísPevku na čiastočnú úhradu
nak!adlv.yÍkolách a skolskych^ariadeniach Obce Pohorela~ao"m:ekto^hdualších
' škôl a školských zariadení

10. VZN č. 4/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendámy rok 2016
11. VZN č. 5/2015 o miestnych daniach na kalendámy rok 2016

12' nva^ScStn°m poplatku za kom""41ne °dpady a drobné stevebné od^
13. Návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018

14. Infonnácie starostky obce
15. Diskusia
16. Uznesenie

17. Záver

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a schváknie programu
OZ schválilojiávrhovú komisiu v zložení: Peter Pletka, Ľubomíra Lysinová
a Ing. Anna Pravotiaková

a overovateľov zápisnice: Petra Frajta a Ing. Róberta Tlučáka

a návrh programu.
Hlasovanie:

Za:5

Proti: O

Zdržal sa: O

3. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
OZ vzalo na vedomie správu HK.

Správu predniesla HK Ing. Mária Pohančaníková, otázky zo strany poslancov neboli.
4' Nävrhzmluvy c-"0533/2015 o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia

preložky verejného vodovodu v rámci stavby: Kanalizácia a ČOV Pohorelí'časť
Pohorelská Maša

Návrh bol poslancom vopred domčený a následne schválený.
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa: O

OZ schválilo návrh zmluvy č. 0533/2015 o podmienkach realizácie, odovzdania a

prevMtia preložky verejného vodovodu v rámci stavby: Kanalizácia a ČOV Pohorelá.
časť Pohorelská Maša.

5. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Matej
Prč
xxxxxxxxx
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa: O

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej schvaľuje trojpätinovou väčšinou poslancov zámer

prevodu majetku obce - predaj vlastníckeho poďÍelu 1/1 pozemkov KN---E:'

a) PSCÍS1064.91.V k- ú-pohorelá' ^aný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané

?^hLaTJ ^° VZmere^3? m2:.z d^^
^an°<t 8^:LAOmÍm^i3OT9?4~zb:^
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ľá^so^°^ucwhoŕasyctva
p: MateJa
prča' ':"d:Préa,"nar. 2^7. T^11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

^tom: Kpt. Nálepku 258, 976 69 Pohorelázace'nu 3'ÉURjm2"tJ^polu: ^OO
^?Ia1?í-yspoj!né SPrevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

D.todiom.osobitneho zreteľaJeskutočnosť, &'ide"o"pozemky, ktoré tvoria priľahlú Dlochu k
^z^zlstavanl°"stavbou' ^G^^^^^^^^

;mJSÍm
av^tv^'KodáeEtaaÍ=w STto^zeZTje obcou
nevyužívaný aje pre obec prebytočným majetkom.
6. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Peter
Šalka
xxxxxxxxxx

^;pdSSpp^sIa starostka obce adol"ril ^- Tlucak. ku"y - ^oi n,

opSäoÄSnto^ budto zastupiterstvo- kde budý pri2vmf 7. Zámer odpredaja nehnutcľnosti vo vlastních.e Obce Pohorelá - Peter
Polák
xxxxxxxxxx
Jedná sa o pozemok na stavbu rodinného domu.
xxxxxxxxxxxx
polTisa
rozhodli prizvať p-petra
poláka na budúce zastupiteľstvo a potom bod
prejednať.

znovu

8. Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci - xxxxxxxxxxx
Jozef Vojtko
?ťľťTprcdinLes!atíarostka
obce a.vyzvala Príto^ych poslancov, aby sa vyjadrili.
sumu 200,- . ^ ' " ~ ~~"~'' ~"'7 "" rJJUU'"1Hlasovanie:

Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O

OZ schválilo sociálnu výpomoc vo výške 200,- . P.
Jozefovi Vojtkovi.
xxxxxxxxxxxxxxxxx

9' D.°í.toí?3 .kv.zNobcepohorelá č; 3/2008° PrísPevk" ^ "^očnú úhradu
^d^vskolachaÍkols^ch zariadel>^h Obce PohoreÍa7o''nrekťoury"chďalších
podmienkach prevádzky škôl a školských zariadeoŕ

Poslancom bol návrh vopred zaslaný a bližšie ho vysvetiil Mgr JozefŠajša, riaditeľ ZŠsMŠ
Pohorelá.

Poslanci nemali žiadne otázky.
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa: O

Obecné zastupiteľstvo schválilo trojpätinovou väčšinou poslancov Dodatok č. 3 k VZN Obce

Pohorelá č 3/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských"
zariademach Obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky'škôTa
školských zariadení.

10. VZN č. 4/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržalsa:O

?Í^é za-s^p-iteľstvo v pohoreleJ schválilo trojpätinovou väčšinou poslancov

VZN č. 4/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalenďámy rok 2016.

1. VZN c. 5/2015 o miestnych daniach na kalendárny rok 2016
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa: O

?Í^é ?a-s^p-iteľstvo v pohoreleJ schválilo trojpätinovou väčšinou poslancov

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach na kalendámy rok 2016.

12. VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2016
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa: O

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej schválilo trojpätinovou väčšinou poslancov VZN č. 6/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendámy rok 016.
13. Návrh rozpoétu obce na roky 2016-2018

Návrh predniesla p.xxxxxxxxxx
Hazáková, vysvetlila zmeny po položkách.

OZZZal° T vedomie súhlasné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018, ktoré
^ Pohančamková, hlavná kontrolórka a tiez súhlasné stanovisko'Komisie

prc ňnancie' obchod' Podnikanie a cestovný ruch k návrhu rozpočtu na roky^Ôľó"-"
2018, ktoré prediiiesol Ing. Tlučákjej preďseda.
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržalsa:O

OZ schválilo:

1. návrh rozpočtu na roky 2016-2018
Rozpočet Obce Pohorelá na rok 2016
Príjmová časť: 1.117.815
Výdavková časť: 1.090.545
vtom:

bežné príjmy obce: 1.100.985
bežnépríjmyZŠsMŠ: 16.830
bežné výdavky obce: 449.003

bežné výdavky ZŠsMŠ: 528.182
prebvtok bežného rozpočtu: 140.630
kapitálové príjmy obce: kapitálové výdavky obce: 106.760
schodok kapitálového rozpočtu: 106.760
-vÝdavkové fínančné operácie
splátky istiny úverov: 6.600

Celkovv prebvtok rozpočtu je 27.270 ť

^.Upravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, 976 69 Pohorelá č.
14. Informácie starostky obce

Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2024
Hlasovanie:
Za:7

Proti: O

Zdržal sa: O

ol^^p^!stvovpohorele! schvámo pro§ram hospodárskeho a sociálneho rozvoja na
roky 2015 - 2024 s účinnosťou od ukončenia procesu posudzovania vplyvovna"zivotnej
prostredie.

P.xxxxxx
Sulej navrhol vsunúť bod programu - zvýšenie platu starostky obce
s účimoosťouod 1.1.2016.

Hlasovanie za zmenu programu:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa: O

starostka informovala prítomných, že je zverejnená výzva na opravu budov,
v rámci ktorej by sa dala zrenovovať budova bývalej materskej školy, musíme
však prerobiť projekt kvôli kúreniu a následne by sme sa prihlásili do II. kola
vyzvy,

od ministerstva obrany sme dostali protipovodňový vozík,

plánujeme sa zapojiť do výzvy na projekt zbemý dvor - starostka vyzvala
prítomných, aby pouvažovali kde by bola vhodná lokalita,
- máme pracovný projekt na chodníky,

xxxxxxxxxxsa pytaLči obecný úrad plánuje ďalej zostať v priestoroch
p-JanDubur

UaPPS, alebo sa presťahuje do budovy bývalej materskej školy, vzhľadom na
plánované investície v budúcom roku.

15. Zvýšenie platu starostky

Návrh predniesol p.xxxxxx
Šulej a odôvodnil to tým, že za uplynulý rok bolo urobené veľké
množstvo práce a momentálne má starostka minimálny plat. Plat navrhol zvÝšiť od
1.1.2016.
Hlasovanie:

Za:6

Proti:0

Zdržal sa: 1 - Ing. Robert Tlučák

OZ schválilo zvýšenie platu starostky obce Ing. Jany Tkáčikovej o 10 % s účinnosťou
od 01.01.2016

16. Diskusia

V diskusii poslanci poukázali na znečisťovanie potoka, polievanie klziska a čieme
stavby v osade Za Hronom.

17. Uznesenie

Uznesenie prečítal Ing. Tlučák
18. Záver

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

VPohorelej, dnal6.12.2015

Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce

^-LrJ
podpis

Zapísala: Anna Syčová

...^.
poápís

Overovatelia zápisnice:
Peter Frajt

Ing. Róbert Tlučák

fJL

