Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 23.10.2015 na Obecnom úrade v Pohorelej.
Prítomní: starostkaobce - Ing. Jana Tkáčiková

poslanci OZ - - Peter Frajt, Bc. Maroš Siman, Ján Šulej, Ing. Marek Syč, PhD,
Ing. Anna Pravotiaková, Ing. Róbert Tlučák, Mgr. Katarína Zibríková,

Mgr. Jozef Šajša - riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá, Ján Haluška, Za Vršok 230, Ján

Pompura - zamestnanec OÚ Pohorelá.

hlavná kontrolórka - Ing. Mária Pohančaníková
zapisovateľkq - Anna Syčová

Nepritomní: Ľubomíra Lysinová, Peter Pletka - 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. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Jarmila
Grosshappelová
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
4. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Matej
Prc
v

'

5. Ziadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci Nataša
Pištoľová
xxxxxxxxxxxxxxx

Sprava o vychovno-vzdelavacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej

školy s materskou školou Pohorelá za školský rok 2014/20*15.

7. Správa o výchovno-vzdelávacej ôinnosti v Materskej škole Pohorelá v školskom roku
2014/2015.

8. Aktualizácia SWOT analýz a výber oblasti PRV a IROP (stratégia LEADER)
9. Informácie starostky obce
10. Diskusia

ll.Uznesenie
12. Záver

2. Voľba návrhovej komis.ie a overovateľov zápisnice

Starostka požiadala o zmenu poradia bodov programu, aby najprv mohol predniesť

xxxxxxxxxxxxxx
správu o škole Mgr.
Jozef Šajša.

OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syč, PhD.
a Ing. Anna Pravotiaková

a overovateľov zápisnice: Bc. Maroša Simana a Jana Šuleja
a návrh programu, po zmene poradia bodov programu.
Hlasovanie:

Za:7 .

Proti: O

Zdržal sa: O

' s.pr,áva ° vychovuo-vzdelavacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
školy s materskou školou Pohorelá za školský rok 2014/2015

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole Pohorelá v školsko
roku 2014/2015.

Správy boli poslancom vopred doručené. Starostka Ing. Tkáčiková vyzvala prítomných,

xxxxxxxxx
abypredniesli svojepripomienky aMgr.
Šajšu, aby Fch prípadne doplnil ainformovaÍ
poslancov.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mgr.
Katarína Zibnková apelovala na skvalitnenie výučby anglického jazyka, pretože

deti PO ukončení ZŠ prídu na stredné školy a majú slabé výsledky.
xxxxxxxx
Mgr.
Sajša odpovedal, že pracuje na skvalitnení výučby.

OZschvalilo správu o výchovno-vzdelávácej činnosti, jej výsledkoch apodmienkach
Základnej školy s materskou školou Pohorelá za školský rok 2014/2015.
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržalsa:O

OZ schválilo správu ovýchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole Pohorelá v

školskom roku 2014/20 15.
Hlasovanie:

Za:7

Proti:

Zdržal sa: O

5. Aktualizácia SWOT analýz a výber oblasti PRV a IROP (stratégia LEADER)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
fag.
Lucia Vačoková oboznámila prítomných ako íímguje stratégia LEADER a
fínancovanie programu, vysvetlila, éo by sa dalo z projektu realizovať.

Okrem obce by program mohol využiť aj súkromný sektor.
Prítomní doplnili silné a slabé stránky lokality obce.

V dishisii poslanci skonštatovali, že je škoda že nie sú prítomní malí podnikatelia
a súkromný sektor z obce.

OZ vzalo na vedomie aktualizáciu SWOT analýz a výber oblasti PRV a IROP (stratégií

LEADER.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Jarmila
Grosshappelová

Zámer odpredaja bol schválený na minulom zastupiteľstve.

Do diskusie sa prihlásil p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ján Haluška, Za Vŕšok 230, lebo nehnuteľnosťje vjeho
priamom susedstve. Vyjadril sa proti odpredaju, nakoľko nehnuteľnosťje veľmi
schátraná a navrhol využiť pozemok na rozšírenie verejného priestranstva.
Povedal, že tlmočí nielen svoj názor, ale aj iných obyvateľov ulice Za Vŕšok.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Do diskusie sa pripojil aj Ing.
Marek Syč, PhD" predseda komisie pre verejný poriadok,
stavebné veci, územné plánovanie a životné prostredie a bližšie vysvetlil polohu pozemku.

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej neschválilo trojpätinovou väčšinou poslancov prevod
majetku obce - predaj vlastníckeho práva 1/1 k pozemku registra E číslo 6505/1 v k. ú.

Pohorelá zapísaného na LV č.654, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 68
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
m2 do výlučného vlastníctva p. Jarmily
Grosshappelovej, rod. Tešlárovej.
Hlasovanie:

Za:0

Proti: 5

Zdržalsa:2

6. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníchre Obce Pohorelá - Matej
Prč
xxxxxxxxx
V diskusii sa poslanci vyjadrili, že pozemok môže využiť Základná škola s materskou
školu na rozšírenie parkovacích miest.

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej neschválilo trojpätinovou väôšinou poslancov zámer prevodu
majetku obce - predaj vlastníckeho práva 1/1 k pozemku registra E číslo 6491 v k. ú.

Pohorelá, zapísaného na LV č. 654, druh pozemku: zastavaňé plochy a nádvoria, o výmere 139
xxxxxxxxxxx
m2 do výlučného vlastmctva p. Mateja
Prca.
Hlasovanie:

Za:0

Proti: 6

Zdržal sa:1

v

7. Ziadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci Nataša
Pištoľová
xxxxxxxxxxxxxxx
Starostka riešila situáciu s pracovníčkami Komunitného centra Pohorelá.

xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Aj Mgr.
Šajša zhodnotíl, že Nataša
Pištoľová
xxxxsa príkladne stará o dve školopovinné deti,

ktoréjej boli zverené do opatery.

Keďže v žiadosti nebolo presne defmované aký druh sociálnej výpomoci žiada a ďalšie
OZ bude az v decembri 2015, starostka riešila situácia namieste, spojíla sa s pracovníčkou
Komunitného centra p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ľubomírou Janoškovou, ktorá poťvrdila, že sa stará o zverené deti
a potrebuje výpomoc na kúpu dreva na zimné vykurovanie.
Aj sociálna komisia odporučila schváliť žiadosť.

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej schyálilo žiadosť o poskytnutie sociálnej

xxxxxxxx-jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 200,- .
Pištoľovej

Nataši
xxxxx

Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa: O

8. Informácie starostky obce
Starostka informovala prítomných, že

- bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu ekonóma/ky obecného úradu
v Pohorelej s požiadavkou, aby záujemca mal prax vo verejnej správe,
bol podaný projekt na zäteplenie , rekonštrukciu strechy, okien na budóvu
požiamej zbrojnice, z ktorej sa sťahujú profesíonálni hasiči a slúžila by pre
potreby dobrovoľného hasičského zboru,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
poďakovala Mgr.
Kataríne Zibríkovej a a Ing. Marekovi Syčovi, PhD., za

prácu pri organizácii folklómeho večera pri príležitosti životného jubilea našej
xxxxxxxxxxxxxxxx
rodáčky p. Angely
Cemákovej. Akčia bola úspešná, v budúenosti by sa však

mohla skôr začať pripravovať, aby sa mohli zúčastniť viaceré folklóme súbory

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Poďakovala aj Bc.
Marošovi Simanovi Jozefovi
Simanovi, za získanie asi 15
xxxxxxxxxxxxxxxx
nových členov hasičského zbom.

OZ vzalo na vedomie informácie starostky obce.

9. Diskusia

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing.
Marek Syč, PhD. upozomil na vývoz sutiny do lokality Pod Brezinou.
xxxxxxxxxxx
Mgr. Šajša informoval o kauze znehodnotenej novej omietky na budove školy neznámym

láchateľom, aj o uzavretom verejnom obstarávaní na kamerový systém.
^iadosť na finančnú spoluúčasť dá na budúcom zasadnutí OZ a predložíju aj finančnej

komisii.

xxxxxxxxxxxx
P. Ján Haluška navrhol oživiť tradíciu kultúmeho podujatia "Svätojánskej noci plnej hudby",
aj keby mala akcia ti-val lenjeden deň.
xxxxxxxxxxxxxxx
Bc. Maroš Siman povedal, žeje potrebné zvolať komisiu pre školstvo, šport a kultúru.

Starostka sa vyjadrila že úmyselje dobrý - mohli by sa konať dve hudobné akcie ročne
jedna s modemou hudbou, druhá folklóma.
xxxxxxxxx
Mgr. Sajša ešte navrhol podujatie - stretnutie starých učiteľov.
xxxxxxxxxxxxxx
Bc.
Maroš Siman sa vyjaril, že propagačné yideo o obci, realizácia ktorého bola obci

ponuknutá za sumu l.OOO,- by sa dalo yyhotoviť aj vlastnými silami.

xxxxxxxx
Mgr.
Šajša navrhol zriadiť elektrickú prípojku pri škole, ktorá by sa používala pri kultúmych
a športQvých podujatiach, usporadúvaných obcou.

Starostka vyzvala aby komisia pre školstvo, šport a kultúru navrhla do rozpočtu sumu na I.
fázu monografíe obce.

10. Uznesenie

Uznesenie prečítal Ing. Tlučák.

11. Záver

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

VPohorelej, dna23.10.2015

Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce 'S^ ^"-'^<^?

'L^^-^

.^VK-ÍL.

podpis

Zapísala: Anna Syčová

n
poapií

Overovatelia zápisnice:

Bc. Maroš Siman

Ján Šulej

