Zápisnica

z riadneho zasadnutía obecného zastupiteľstva,

konaného'dňa 7.3.2019 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Pohorelej
Prítomní: starostkaobce - Ing. Jana^Tkáčikoyá ^ , ^__,", ,_ ^_,, ^ p^ rár

' ^sľanc'i OŽ"- IngD'JozefBaran, Ing. Róbert Tlyčák, Ing. Marek Syc,JM)^

iKano's7lng~Anna°Pravotiaková, Peter Frajt, Ján Šulej. Ing. Rastislav Raši, PhD,
prítomný od prejednávania 6. bodu programu
zapisovateľka - Anna Syčová

ostatmvrítomni: Mgr. JozefŠajša, riaditeľ ZŠ s MS Pohorelá

ií: poslanci OZ - Bc. Ľubomíra Lysinová, - ospravedlnená ^__

--Ing. Bc. Mária Pohančaníková - hlavná kontrolórka - ospravedlnena

1. Otvorenie

Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce.
Privítala poslancov a ostatných prítomných. _ ^ ^ .,,..,,,.

Slkon7tatoťvalZ"ženazasadnutí ÓZje prítomných 7 poslancov, nadpolovičná väcšina a <
je uznášaniaschopné.

Oznámila, že zo zasadnutia OZ sa vyhotoví zvukový záznam.
2. Schválenie programu _^ ^ ^ .",__;.

3'. Procedurálne "otázky: určenie zapisovateľa, overovateľov zápísnice,
návrhovej komisie

Do návrhovej komisie starostka navrhla Ing. Róberta Tlučáka, Ing. Mareka Syča, PhD. alng.
Jozefa Barana. " . . , ^_^ r-.":.

Ta^verovateľov zápisnice starostka určila Ing. Annu Pravotiakovú a Petra Frajta.
Za zapisovateľku určila p. Annu Syčovú.

Starostka prítomných oboznámila s návrhom programu:
1. Otvorenie

2. Schválenie programu OZ

3 Procedurálne otázky: voľba návrhovej komisie, overovateľov, určenie zapisovateľa
4. Voľba predsedov a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve
5. Voľby prísediacich Okresného súdu Brezno

6. Informácie starostky obce (pňpravované projekty, určenie úrovne vytriedema odpadov^

užiadostiTozuemky7možnosť 'odkúpenia nehnuteľnosti do^vlastníc^a obce^jiados^ ^

Š^toTdSvoTzdrave'regtóny, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,

s MŠ, Dobrovoľný hasičský zbor obce, Mužská spevácka skupiny Kráľova Hoľa, informácia
o žiadateľoch o dotácie z rozpočtu obce a iné)
7. Diskusia
8. Záver

PrÍtomnych: 7 - Ing. JozefBaran, Ing. Róbert Tlučák, Ing. MarekSyč, PhD, Ján
Kanoš, Ing. Anna Pravotiaková, Peter Frajt, Ján Sulej

Za: 7 - Ing. JozefBaran, Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syč, PhD, Ján Kanoš, Ing.
Anna Pravotiaková, Peter Frajt, Ján Šulej

Proti: O
Zdržal sa: O
Uznesenieč. 1/2019:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej:

A: SCHVAĽÚJE: program zasadnutia obecného zastupiteľstva;
B: URČUJE:
1. zapisovateľku: Annu Syčovú, _ ^ ^ ^ ^

2. overovateľov zápisnicev zložení: Ing. Anna Pravotiaková, PeterFrajt,
C: SCHVAĽUJE: návrhovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syč,
PhD.aIng.JozefBaran.

5-Voľba prísediacich Okresného súdu Brezno

Za prísediacich Okresného súdu boli navrhnutí Ján Šulej a Ing. Anna Pravotiaková.
Hlasovame: _ _ _ . " .^.^ T,

Prítomných: 7 - Ing, JozefBaran, Ing. Róbert Tlučák, Ing. MarekSyč, PhD, ,
Kanoš, Ing. Anna Pravotiaková, Peter Frajt, Jánj

Za: 7 - Ing. JozefBaran, Ing. Róbert Tlučák, Ing Marek Syč, PhD, Ján Kanoš, Ing.
Anna Pravotiaková, Peter Frajt, Ján Sulej
Proti: O
Zdržal sa: O

Uznesenieč. 3/2019:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej:
A: VOLÍ:
1. Prísediacich Okresného súdu Brezno:

a) Ján Šulej
b) Anna Pravotiaková

6. Informácie starostky obce
7. Diskusia

Vzhľadom na prítomnosť riaditeľa skoly Mgr. Jozefa Šajšu sa OZ najprv venovalo
le ajedálne ZS pre účely prenajmu.

Mgr"Jozef Šajša objasnil, ako to funguje teraz a tiežzámer do budúcno^ti.^ ^^
VďskusnsavyjadriU viacerí poslanci - Ing. Baran, Ing. Tlučák, Kano^aťrajt.

Starostka navrhla, aby sa stanovil cenník prenájmu priestorov v škole - jeaaine,
kuchyne, telocvične a iných.

Na zasadnutie OZ prišiel Ing. Rastislav Raši, PhD.

Starostka navrhla^ aby sa~ stretla finančná komisia avypracovala návrh VZ-N o

Záro'v'eľvedenie školy musí vybaviť všetky povolenia análežitosti potrebné na
podnikanie a k prenájmu /hygienický dohľad a i./.
Ďalšie informácie starostky obce: ... ", , .. -1

^-Nemôžeme"sa zapojiť do výzvy na prebudovanie kotolne v základnq škole^
"Íebo nie sme opravnení žiadatelia. NespÍňame podmienky výzvy^Ktoraje

Íen pre tých žiadateľov, čo ešte kúria pevnym palivom a chcú prejsť na^ plyn.

-Starostía detaUnejšie oboznámila prítomných so zámerom prestavby budovy
bývalej materskej školy.

V marci by sa už mali začať rekonštrukčné práce. ,_,__,,"

V naslednej'diskusii sa prítomní dotkli aj nevyriešenej straty abyvalého
fungovania posilňovne a vízie vyriešenia tohto problému v buducnostL

-Začma^aTrekonštrukciu strechy apriľahlej plochy dvora hospodárskej
budovy bývalého miestneho hospodárstva.

-Motorove "vozidlo - valník je ^objednaný, prebieha kontrola verejného
obstarávama.

-Prebieha kontrola na verejné obstarávanie na štiepkovač

-bp7tro7a;eľ'ská"služba -^ od 3/2019 - 4/2021 nám budú vrámci projektu
refundované mzdy 12 opatrovateliek.

- Informácm o úrovn'i triedenia odpadov. P. Kanoš navrhol, aby saurobil^spot

7zvýšem~cien-za odvoz odpadu, aby sa zvýšilo povedomie triedenia
uobčanov.

,

.

-Obecnékompostovisko - starostka navrhla, aby poslanci pomohli vy
plochu, kde by sa mohlo umiestniť

Žiadosti na odkupenie pozemkov - Ing. Baran, p. Janoška, p.^ Gavurová - na
"ulici M. R. Štefánika - na záhradkárske účely a p. Hazák - na
Vŕšok.
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Stanovisko komisie pre verejný poriadok, stavebné ^vecj^ územne

pÍanovanie a životné prostredie k všetkým žiadostiam o odpredaj

Ing. MarekSyč PhD. , . _^,,,

Žiadosť OZ Šťastné detstvo o neskoršie splátky nájmu - poslanci

súhlas so žiadosťou. _ ... , . .. i_^.

-Ing.'Tlučák informoval o nesúhlasnom stanovisku farskej rady k žiado

°o dlhodobý prenájom pozemku na vybudovanie oddychovej plochy pri piete
nauliciOrlovej.

Žiadosť podalap. Anna Prcová v mene OZ Sťastné detstvo

ľng'RašÍ informoval, že požiadala aj UPPS o drevnú hmotu na vyhotovenie
lavičiekai. ^ " , . ,,__ -:

-"Zdravé regióny" - informáciu postúpila poslancom starostka obce, ako aj

7iaditeÍ'7koÍy. Ing. Baran odporučil,'abyosveta zdravia zapracovala hlavne
v komunite Ža Hronom, kdeje silne znečistené prostredie.

-Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť - starostka informoyala

"prítonmých" opriebehu rokovania so zástupcami SPoločnosti'^n^sem
ílastnícťva'vodojemu na ulici Orlovej a o situácii s vodou v obci. Poslanci

navrhovaU intenzívne sa sťažovať, aby sa havarijné úseky dostali do plánu
oprávSVPS. . , ^ .._,__ _.^

-Je možnosť odkúpenia nehnuteľnosti v centre obce od p. Pravotiaka,^ pre uce

parkovama azriadenia domu ľudových tradícií. Starostka navrhla aby sa

prizval znalec na vypracovanie posudku atiež stretautie komisie pre
fmancie,-obchod, podnikanie a cestovný ruch akomisie pre školstvo, šport
a

kultúm.

-Ing. Baran a Ing. Tlučák vyjadrili sťažnosť občanov proti parkovaniu

Dna'parkovacK;h miestach pod kostolom. Starostka napíše sťažnosť na SAD
Brezno.

^
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Starostka oboznámila prítomných svýsledkom kontroly

"

^,

"hasičského zboru z okresného riaditeľstva HaZZ. Navrhuje aspoň 10 nových
mladých členov. ^ ",,.,.

-Mužskaspevácka skupina Kráľova Hoľa podala žiadosť o finančnú dotácm na
rekonštrukciu budovy "Kina pod Skalkou ,

-Starostka informovala'poslancov, ktori žiadatelia podali žiadosť o dotácie
z rozpočtu obce.

Od 1.4.2019 by mal začať ambulovať v Pohorelej lekár.

-Postupne sa začne s výmenou úspomých žiaroviek verejného osvetienia, aby
bolo možné celonočné svietenie.

- Starostka požiadala poslancov o podnety na návrh nového štatútu obce. ^

Ín^Tlučaktlmočil^požiadavkuobčanov ulice Hviezdoslavovej na mmimálne
dve ďalšie svetlá verejného osvetlenia.

Zároveň upozornil na naklonené stÍpy po stavbe kanalizácie.

Starostkapovedala, že nové svetelné body je potrebné dať aj v Pohorelskej

Maši za železničným priecestím smerom krodinnému domu p. Miroslava
Gandžalu. .... " , v , ..._.

-Ing. Raši navrhol vbudúcnosti realizáciu chodníka aspoň

"stanice Pohorelá po námestie. Starostka osloví projektanta o vypracovame
projektu.

Uznesenie č. 4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej:
A: BERIE NA VEDOMIE:
1. informácie starostky obce.

4. Voľba predsedov a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve

Ing. Baran navrhol zriadiť komisiu pre rozvoj obce a zároveň bližšie vysvetlil zámer
fungovania komisie.

Prítomní ďalej navrhli predsedov a členov ostatných komisií.

PrTtomných: 8 - Ing. JozefBaran, Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syc,PhD, J^

Klnošjng. Anna Pravotiaková, Peter Frajt, Ján Šulej, Ing. Rastislav

Raši,PhD. ._.._.." .

Za: 8 - Ing. JozefBaran, Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syč, PhD,Ján Kanoš, Ing.
°Anna Pravotiaková, Peter Frajt, Ján Šulej, Ing. Rastislav Raši, PhD.

Proti: O
Zdržal sa: O
Uznesenie č. 2/2019:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej:
A: ZRIAĎUJE:

1. Komisiu pre rozvoj obce

B: VOLÍ: predsedov a členov komisií

1. Komisia pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch:

Predseda: Ing. Róbert Tlučák

Členovia: Ing. JozefBaran, Ing. Rastislav Raši, PhD.

2."Komisiapre sociálne veci, zdravotníctvo a marginalizované skupiny
Predseda: Ľubomíra Lysinová

Členovia: Ľubomíra Janošková _ ^ .. , ,

3"Komisia pre verejný poriadok, stavebné veci, územné plánovanie a životné
prostredie
Predseda: Ing. Rastislav Raši, PhD.

Členovia: Peter Frajt, Ján Šulej
4. Komisia pre školstvo, šport a kultúru
Predseda: Ján Kanoš

Členovia: Ján Šulej
5. Komisia pre rozvoj obce
Predseda: Ing. JozefBaran.

8. Záver

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

.í^-;

Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce
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Zapísala: Anna Syčová

Overovatelia zápisnice:

0t^r^'^Ä^7Ing. Anna Pravotiaková

Peter Frajt

