Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 15.05.2015 na Obecnom úrade v Pohorelej.
Pntomní: starostka obce - Ing. Jana Tkáčiková

poslanci OZ - Peter Frajt, Ján Šulej, Ing. Marek Syč, PhD., Ing. Róbert Tluôák,
Peter Pletka, Ing. Anna Pravotiaková,
Mgr. Katarína Zibríková - prišla neskôr - od prejednávania bodu 7
hlavná kontrolórka - Bc. Mária Pohančaníková - ospravedlnená
zavisovateľka - Anna Syčová
OU Pohorelá - Mária Hazáková' .

Neprítomní: - Ľubomíra Lysinová, Bc. Maroš Siman - 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. Kontrola plnenia uznesení
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 1/2015, ktorým sa určuje postup

a podmienky pri poskytovaníjednorazovej dávky sociálnej pomoci obcou Pohorelá
5. Žiadosti občanov o sociálnu výpomoc
6. Zásady využívania multiíunkôného ihriska Pohorelá
7. Vysporiadanie pozemkov multifunkčné ihrisko a futbalové ihrisko Pohorelá
8. Zmenyrozpočtu2015
9. Infonnácie starostky pbce
lO.Diskusia
11. Uznesenie

12. Záver

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

a overo'vateľov zápisnice: Peter Frajt, Ján Šulej

anávrh programu.
Hlasovanie:

Za: 6 Proti: O

Zdržal sa: O

Zmeny rozpočtu 2015

Vzhľadom na prítomnosť ekonómky obce p. Hazákovej, navrhla starostka najprv
prejednať tento bod programu.

P. Hazáková prečítala zmeny vrozpočte, pričoro prítomní poslanci sa mohli knim
vyjadriť.

Sťanovisko finančnej komisie predniesol Ing. Róbert Tlučák, jej predseda - odporučil
schváliť upravený rozpočet.

OZ schválilo zmeny navrhované zmeny rozpočtu.
Hlasovanie:
Za: 6 Proti: O

Zdržal sa: O

3. Kontrola plnenia uzhesení

Starostka nebola zaviazaná žiadnym uznesením z minulého zastupiteľstva.

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 1/2015, ktorým sa určuje ostup

a podmienky pri poskytovaníjednorazovej dávky sociálnej pomoci obcou Pohorelá
Stanovisko fínančnej komisie predniesol Ing. Róbert Tlučák, jej predseda - odporučil
schváliťVZN.
OZ schválilo VZN č. 1/2015.
Hlasovanie:

Za:6

Proti: O

Zdržal sa: O

5. Ziadosti občanov o sociálnu yýpomoc

OZ bude o žiadosti Jaroslava Kybáka, bytom Pohorelá, Za Vŕšok 219 o poskytnutie

jednorazovej finančnej výpomoci rokovať po nadobudnutí právoplatnosti VZN č. 1/2015
na budúcom zastupiteľstve.

6. Zásady využívania multifunkčného ihriska Pohorelá

V diskusii k tomuto bodu poslanci prediskutovali - skolaudovanie ihriska, uzamknutie
ihriska - bráriky a kontrolu podľa prevádzkovej knihy.

Starostka ich vyzvala, aby sa vyjadrili k cenám za používanie ihriska. Návrh cien bol
poslancom vopred zaslaný.

Ing. Tlučák sa vyjadril k navrhnutým cenám za používanie ihriska napr. - za kolektívne
športy a porovnal ich aj s poplatkami viných obciach, aby boli primerané.
Následne obecné zastupiteľstvo schválilo zásady využívania multifúnkčného ihriska.
Hlasovanie:

Za:6

Proti: O

Zdržal sa: O

7. Vysporiadanie pozemkov multifunkčného ihriska Pohorelá

Starostka poslancom presne označiľa na priloženej mape pozemky, ktoréje potrebné
vysporiadať a uviedla, o ktorých majiteľov ide.

Uviedla aj to, že jedna vlastníčka ponúka prenájom pozemku.
Navrhla vysporiadať vlastnícke vzťahy a pozemky odkúpiť.

OZ poverilo starostku obce najednanie s majiteľmi pozeinkov, ktoré sa nachádzajú na
multifunkčnbm a íutbalovom ihrisku a dohodnúť kúpnu cenu za pozemky maximálne do
3,- /m2. '
Pri prejednávaní tohto bodu programu už bola prítomná aj poslankyňa Mgr. Katarína
Zibríková.
Hlasovanie:

Za:7

Proti: O

Zdržal sa: O

8. Zmeny rozpoétu 2015

Tento bod programu bol prejednaný v úvode zasadnutia obecného zastupiteľstva.

9. Infprmácie starostky obce
Starostka prítmných informovala, že

- folklómy súbor Brezinky chce prezentovaťjedlá a Horehronia, tak sa obrátili
aj na vedenie našej obce,

- obec Heľpa organizuje varenie halušiek, za našu obec pôjdejeden tím,
- koordinátorka aktivačnej činnosti p. Mária Rochovská oznámila, že zo strany občanov
je záujem o kosenie hrobov pracovníkmi aktivacnej činnosti za poplatok.
Starostka uviedla, že pripraví návrh cien do budúceho zastupiteľstva.
- rodina Janošková ponúka obci na predaj budovu starej fary za 17.000,- .
Finančná komisia za túto cenu kúpu neodporúca.

Navrhuje, ak bude možnosť, v budúcnosti zrekonštruovať objekt z eurofondov.
Ak by sa ponúkaná cena znížila na cenu, za akúju nadobudla rodina Janošková, tak
poverila starostkujednať s nimi a tlmočiť cenu 3,000,- , vzhFadom na veľmi nákladnú
rekonštrukciu.

Starostka zistila, že objekt nieje kultúmou pamiatkou.

- na výzvu rekonštrukcie verejného osvetlenia nebudeme reagovať, lebo v minulom roku
sme VO rekonštruovali,

- p. Anna Prcová, predsedkyňa OZ "Štastné détstvo" žiada príspevok na dopravu
účinkujúcich autobusom do Brezna na vystíipenie pri príležitosti MDD dňa 05.06.2015.
Poslanci sa vyjadrili súhlasne.
-p. Anna
Malecká žiada o odpustenie dane za minulé roky v sume 25 8,- .
xxxxxxxxxxxx
Starostka vysvetlila, že obec nemôže odpustiť už vyrobenú daň.

Finančná komisia neodporúča odpustenie dane aj vzhľadóm nato, že v minulosti obec
pravidelne platila prenájom za priestor pred pohostinstvom p.xxxxxxxxxx
Maleckej, kde bol
umiestnený pamätník padlým vo vojnách..

- obec už má vybavené povolenie na vypaľovanie a vyškolenú protipožiamu hliadku.
OZ berie na vedomie informácie starostky obce.
Poslanci sa priebežne vyjadrili k vyššie uvedeným informáciám.

10. Diskusia

P. Frajt poukázal na vyberanie kontajneľov so šatstvom miestnymi Rómami. Oblečenie
potom väčšinou skončí v rieke Hron, nehľadiac naťo, že okolo kontajnerov zostane po
nich veľký neporiadok.

Navrhol premiesfniť kontajner na iné, viac frekventované miesto.
P. Sulej navrhol umiestniť smerovky k vodopádu.

11. Uznesenie

Uznesenie prečítal Ing. Tlučák.

12. Záver

Starostka poďakovala prítomným za úcasť a ukončila zasadnutie OZ.

Prítomným ešte pripomenula, že ak majú návrhy na zmeny rozpočtu, tak si ich
pripraviť dojúnového zasadnutia OZ.

V Pohorelej, dňa 15.05.2015
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Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce

podpis

Zapísala: Anna Syčová
Ipis

Overovatelia zápisnice:

Peter Frajt

Ján Šulej

^

