Zápisnica

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.septembra 2016 o 18.00
hod. na Obecnom úrade v Pohorelej.

Prítomní: starostka obce - Ing. Jana Tkáčiková

poslanci OZ : Ing. Anna Pravotiaková Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák,
Ing. Marek Syč, PhD., Ján Sulej, Peter Frajt, Ľubomíra Lysinová
hlavná kontrolórka - Ing. Mária Pohančaníková
zapisovateľka : Marianna Gandžalová

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ostatní prítomní: Peter
Gálik, Pohorelá , pod Brezinou 502, Ján Polák, Pohorelá , Kpt. Nálepku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17,
Emília Vasilová / Pohorelá , Pohorelská Maša 58, Dana Poláková, Rybárska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
410/34,
Sliač- Rybáre, Anna Prčová, Pohorelá, Orlová 568, Renáta Rakúsová,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bratislava
, Planét 14, Ladislav Hraško, Pohorelá, Jánošíkova 482

Neprítomní: poslanci: Mgr. Katarína Zibríková, Peter Pletka -ospravedlnení
1. Otvorenie

Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Jana Tkáčiková - starostka obce.
Privítala poslancov a ostatných prítomných.

Skonštatovala, že na zasadnutí OZje prítomných 7 poslancov a je uznášamaschopné.
Oznámila, že zo zasadnutia OZ sa vyhotoví zvukový záznam.

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a schválenie programu OZ
Do návrhovej komisie starostka navrhla: Ing. Róbert Tlučák, Ján Šulej, Bc. Maroš Siman
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla : Ing. Marek Syč, PhD., Ing. Anna Pravotiaková
Za zapisovateľku určila p. Mariannu Gandžalovú.
Hlasovanie:

Za:7 Proti:0 Zdržal sa: O

OZ schválilo návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zapisovateľku uznesením č.59/2016
Starostka prítomných oboznámila s návrhom programu :
Návrh programu:
1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov, schválenie programu OZ
xxxxxxxxxx
3. Sťažnost'Anna
Prčová na nevhodnosť umiestnenia autobusovej zastávky
4. Zmena rozpočtu v rámci položiek/indikatívna ponuka úveru SLSP
5. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Peter
Šalka
xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Ing. František
Pompura
7. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Milan
Datko
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá -Juraj
Hudák a Karol Hudák
9. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Peterxxxxxxxxxxx
Šramko
xxxxxxxxx
10. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Peter
Gálik
xxxxxxxxxxxxx
11. Zámer prenájmu pozemku Miroslav Datko
12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly
13. Informácie starostky obce
14. Diskusia
15.

Uznesenie

16.Záver

Starostka navrhla vynechať bod 9 , nakoľko nebol do stanoveného termínu ( 15 dní vopred )
doručený znalecký posudok a súhlasy susedov.
xxxxx
Ado programu vsunula: Dodatok č.6 k zmluve o prenájme nebytových priestorov Matej
Gandžalaxxxxxxx autoservis- pneuservis MG -to bude 12. bod v poradí.
Hlasovanie .
Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O

Návrh programu bol schválený uznesením č.59/2016

Pani
Anna Vasilová odišla, nakoľko sa program netýka vysporiadania pozemkov pod futbalovým
xxxxxxxxxxxxxxx
ihriskom.

xxxxxxxxxxxxxxxx
Pani
Dana Poláková odišla, pretože sa neprerokováva zámer o odpredaj pozemku , na ktorom je
predajný stánok pxxxxxxxxxxxxx
Emílie Syčovej.
3. Sťažnosť Anna
Prčová na nevhodnosť umiestnenia autobusovej zastávky
xxxxxxxxxx
Pani
Prčová predniesla poslancom OZ svoju sťažnosť o nevhodnosti umiestnenia autobusovej
xxxxxxxxx
zastávky nanámestí, nakoľko autobusy často stoja na križovatke, kde vznikajú kolízie s osobnými
autorhobilmi. Objasnila kolíziu, ktorása stala priamojej. Navrhla riešiťtútosituáciu s dopravným
podnikom. Pani starostka navrhla, aby sa táto autobusová zastávka vyznačila vodorovným
dopravným značením ( nakoťko tam chýba ) a tiež navrhla zaradiť do budúceho rozpočtu
finančné prostriedky na pasportizáciu cestných komunikácií v obci. tng. Róbert Tlučák
poznamenal, že práve vtomto úseku chýba dopravné značenie ahlavnej avedľajšej ceste
a taktiež nie je vyznačená ani jedna autobusová zastávka, čo by sa malo riešiť.
Uznesením č.60/2016
xxxxxxxxxxx
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť Anny
Prčovej na nevhodnosť umiestnenia
autobusovej zastávky.

4. Zmena rozpočtu v rámci položiek/indikatívna ponuka úveru SLSP
Ing. Róbert Tlučák predniesol stanovisko finančnej komisie- Finančná komisia berie na vedomie

ponuku od SLSP na úver vo výške 40.000 na rekonštrukciu asfaltovej cesty na ulici Jesenského.
No predkladá návrh- kedze sa v tomto roku nebude realizovať stavba ČOV v Pohorelskej Maši,
na ktorú boli v rozpočte schválené finančné prostriedky vo výške

38.000 ,- , navrhuje presunúťtieto prostriedkyv rámci položiek rozpočtu a použiťna opravu
miestnej komunikácie na ulici Jesenského. Teda nečerpať žiaden úver a použiť vlastné
finančné zdroje.
Hlasovanie :
Za: 7 Proti: O Zdržal sa : O

Uznesením č. 61/2016 obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A: schválilo

l.trojpätinovou väčšinou poslancov zmenu rozpočtu v rámci položiek

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov ä na základe § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samo správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtové opatrenie
OZOOl/2016 presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a výdavky z položky: Kanalizácia a COV Pohorelská Maša výstavba a
stavebný dozor na položku: MK - miestne komunikácie a chodníky vo výške: 38.100,00 EUR.

xxxxxxxxx
5. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Peter
Salka
Návrh predniesol Ing. Róbert Ttučák , nakoľko o tomto predaji sa už jedná dlhšiu dobu, vysvetlit

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vývoj situácie a doterajší stav .Pán
Jozef Vasil ( sused p. Šalku ) súhlasí s odpredajom tohto
pozemku, s tým že budú dodržané podmienky - odstránenie stromov, a dodržaný vypracovaný
geometrický plán. Sxxxxxxxxxxxxxx
pánom Salkom bude pani starostka ešte jednať ohľadom výrubu stromov,
ktorý buďe možný až v mesiaci október
Hlasovanie .
Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O

Uznesením č. 62/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

l.trojpätinovou väčšinou poslancov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce- predaj vlastníckeho
podielu

1/1 pozemkov KN-C:a )parc.číslo 1357/3v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 69 m2,z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods.

8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Petra Šálku, rod. Šálku, nar. 28. 8. 1975, bytom: Mládežnícka 47, 974 04
Banská
Bystrica a DanielyŠálkovej, rod. Suriakovej, nar. 22. 5.1977, bytom: Mfádežnícka 47, 97404 Banská
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bystrica
xxxxxxxza cenu 3 EUR/m2 , t.j. spolu: 207,00 EUR. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí
kupujuci .Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu
K pozemku zastavaného stavbou, ktorýje vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením a využitím
tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným
majetkom.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Ing.
František Pompura
Pani starostka predniesla návrh o odpredaji a opravila sumu za odpredaj: 117,- .
Hlasovanie
Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O

Uznesením č.63/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce -predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov
KN-C:
a) parc. číslo 9/3 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 39 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Ing.
František Pompura, rod. Pompura, nar. 18. 9.1981, bytom: Jesenského 134, 976 69
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pohorelá
a Ing. Jana Pompurová, rod. Gráblová, nar. 29. 7. 1983, bytom: Jesenského 134, 976 69
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx za cenu 3 EUR/m2 , t.j. spolu: 117,00 EUR. Poplatkyspojené s prevodom nehnuteľnosti
Pohorelá
hradí kupujúci. Dôvodom osobitného zretefa je skuto čnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú
plochu k pozemku zastavaného stavbou, ktorýje vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím
umiestnením A využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemok je obcou
nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

xxxxxxxxxx
7. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Milan
Datko
Pani starostka predniesla návrh o odpredaji.
Hlasovanie:
Za:7 Proti:0 Zdržalsa:0

Uznesením č. 64/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce -predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov
KN-C:
a) parc. číslo 2458 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: záhrady,
o výmere 144 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vlastníctva p.
Milan Datko, rod. Datko,nar. 11.12. 1967, bytom: Pohorelská Maša 25, 976 69
xxxxxxxx
Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 432,00 EUR. Poplatky spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí kupujúci. Dôvodom osobitného zreteľaje skutočnosť, že ide o
pozemky, ktoré tvoria prilahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou, ktorýje vo vlastníctve
kupujúceho, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou.
Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.

8. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Jurajxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hudák a Karol Hudák
Pani starostka predniesla návrh o odpredaji.
Hlasovanie:

Za: 7 Proti: O Zdržal sa : O

Uznesením č. 65/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce -predaj vlastníckeho podielu 1/2 pozemkov
KN-C:

a) parc. číslo 1007 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č.654, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 898 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov do podielového vlastníctva p. Juraja
Hudáka, rod. Hudáka,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nar.
29. 7.1960, bytom: Clementisova 775, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2,
t.j. spolu: 1.347,00 EUR. Poplatkyspojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu
K pozemku zastavaného stavbou, ktorýje vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením
A využitím tvoria neoddeliterný celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a
je pre obec prebytočným majetkom.

b) parc. číslo 1007 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 898 m2 , z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8

písm. e) zákona SNR č. 138/1994 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do
podielovéhovlastníctva p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karola Hudáka, rod. Hudáka,nar. 10. 11.1957,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bytom:
Clementisova 775, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2 , t.j. spolu: 1.347,00 EUR.

Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. Dôvodom osobitného zreteFa je
skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou,
ktorýje vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný
celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.
9. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá - Peter
Gálik
xxxxxxxxx
Zámerodpredaja predniesla pani starostka.

Ktomutozámeru p. starostka prečítala písomnévyjadreniepani xxxxxxxxxxxxxxxxxx
RenátyRakúsovej-susedkypána xxxxx

xxxxx kde žiada ovysvetlenie akým spôsobom bude pozemok predaný. Atiež nesúhlasísjeho
Gálika,

odpredaním, nakoľko tento pozemok slúži na parkovanie návštevníkov tejto lokality, v zime na
ukladanie odprataného snehu, na otáčanie vozidiel RZP, PO, Odvozu komunálneho odpadu. Ak

aj napriek týmto skutočnostiam obec pristúpi k odpredaju, prejavuje aj pani
Rakúsová o kúpu
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx
toho pozemku záujem . Pán
Gálik objasnil, prečo má záujem oodkúpenie pozemku. Aksa

potrebuje dostať do svojho dvora na nákladnom aute a na spomínanom pozemku parkujú

xxxxxxxxxxxxx
osobné autá ( auto pani
Rakúsovej), nie je možné sa do dvora pána
Gálika dostať. Pokúšal sa s.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
pani
Rakúsovou dohodnúť, aby parkovala nižšie. Ale podľa jeho slov, to neurobila. To isté tvrdť
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
aj pani
Rakúsová , že aj pán
Gálik neparkuje na tomto pozemku, tak ako by mal. Obaja mali

v mobilnom telefóne zaznamenané fotky , ktoré ukázali poslancom.
Bc. Maroš Siman navrhol súkromnú dohodu medzi pánom
Gálikom a pani Rakúsovou.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. Marek Syč, PhD., ako člen komisie pre verejný poriadok, stavebné veci, územné plánovanie
a životné prostredie neodpóróča tento pozemok predať. Pani starostka navrhla tri varianty
riešenia: 1. Odsúhlasiťpriamy predaj

2. Neschváliťzámerodpredaja
3. Zrušiťzámerodpredaja
Hlasovanie :

Za: O Proti: 6 Zdržal sa : 1 ( Bc. Maroš Siman )

Uznešením č. 66/2016 OZvPohorelej
A: neschválilo

1. trojpätinovou väčšinou poslancov zámer prevod majetku obce - priamy predaj vlastníckeho podielu
1/1 pozemkov KN-C:

a) parc. číslo 371/2 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 34 m2, v sútade s § 9 a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1994
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu min. vo výške, podľa znaleckého
posudku v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004
Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Poplatky spojené
S prevodom nehnutelnosti hradí kupujúci. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec
prebytočným majetkom.

xxxxxxxxxxxxx
10. Zámer prenájmu pozemku Miroslav
Datko
Pani starostka predniesla zámer prenájmu pozemku. Cena nájmu podľa VZN o nakladaní
s majetkom obce - 2,32 /m2 ročne. Starostka navrhla doplniť dd zmluvy výpovednú lehotu 3
mesiace.

Hlasovanie:
Za: 7 Proti:0 Zdržalsa:0

Uznesením č.67/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prenájom pozemku KN-C 1365/1 o výmere 16 m2
xxxxxxxxxxxxx
za cenu 2,32EUR/m2 ročne pre Miroslava
Datka, nar. 15. 09.1972, bytom:
Orlová 582,
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
97669
Pohorelá na dobu neurčitú svýpovednou lehotou 3 mesiace.

11. Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov Matej
Gandžala- Autoservisxxxxxxxxxxxxxx
pneuservis MG.

Návrh predniesla pani starostka. Poslanci sa zhodli, že dodatok bude platiť do konca roka 2016,
nakoľko už dlhší čas Autoservis nie je v prevádzke.
Hlasovanie:

Za:7 Proti:0 Zdržalsa:0

Uznesením č. 68/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

l.trojpätinovou väčšinou poslancov Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Matej
Gandžala- Autoservis- pneuservis MG, Kpt. Nálepku 139, 976 69 Pohorelá.

12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly

Ing. Mária Pohančaníková- kontrolórka obce predniesla poslancom správu o výsledku kontroly.

Ďalej informovala o ďalšej kontrolnej činnosti, ktorú má momentálne rozpracovanú
Uznesením č. 69/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly.
13. Informácie starostky obce

- zamestnanci OU sa v piatok 9.9.2016 zúčastnili slávnostného programu pri príležitosti
SO.výročia otvorenie Základnej školyv Pohorelej
-17.9.2016 sa budú konaťtri podujatia - Clementisova cesta
-Andrejcová vertikal 2016
- Folklórny večer

- uskutoční sa verejné obstarávanie na zákazku- oprava asfaltovej cesty -ulica Jesenského
- Cintorín Pohorelá- bude potrebné uzavrieť- 3 brány
sledovaťvýzvy- rekonštrukcia kotolne - Klub na Sihle

-rekonštruujú sa p.riestory zdravotného strediska v Klube. Starostka informovala , že bolo
potrebné opraviťaj vodu, nakoľko tam bolo viacero porúch .
je dokončený prťstrešok pri vodnom prameni " Pod Skalkou"

do 1.11.2016 bude dokončená obnova hrobuj. Bahéryho

upozornila p. Maroša Simana , že stále nie sú doriešené vzťahy medzi prevádzkovateľmi
posilňovne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-^poslanci upozornili, že na ulici za Vŕšok č.d. 237 ( Vlastník
Jarmila Grosshappelová ) sa búra

drevený dom, kde by bolo vhodné odkúpiť pozemok

- doriešiť možnosť odkúpenie zámočku v Pohorelskej Maši - rokovanie so Železiarňami
Podbrezová.

Uznesením č. 70/2016

OZ berie na vedomie informácie starostky obce Ing. Jany Tkáčikovej

14. Diskusia

Ing. Róbert Tlučák objasnil situáciu, okolo odpredaja pozemkov pod futbalovým ihriskom.
Pani Riapošová a pán Polák neprijali ponuku 3 / m2, ktorá bola schválená. Pán
Polák
xxxxxxxx

predložil návrh , kde spomínané pozemky dá do prenájmu za cenu 0,50 / m2 ročne.

Finapčná komisia tento návrh prerokovala. Obec si dala vypracovať znalecký posudok,kde
znalec určil reálnu cenu nájmu 0,074 / m2 ročne . Komisia zamietla návrh p. Poláka
xxxxxxxx

a akceptuje návrh znalca. Pani starostka skonštatovala, že väčšina vlastníkov pozemkov, až na

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
p.
Poláka ap. Riapošovú súhlasí s odpredajom. S xxxxxxxxxxxxxxx
Pani Riapošovou sa momentálne vedie súdny
xxxxxxx
spor, ktorý nie je uzavretý. Pán Polák znova zopakoval, že on nemá o predaj za cenu 3 / m2"
xxxxxxxxxxxxxxxx
záujem. Pani
Pohančaníková- kontrolórka obce prečítala korešpondenciu medzi ňou a p. x
xxxxxxx
Polákom, kde žiada informácie ohľadom realizácie stavby multifunkčného ihriska.

xxxxxxxx
Pán
Polák navrhol hľadať kompromis medzi cenami 0,50 / m2 a 0,074 / m2 za prenájom.
Ing. Tlučák a poslanci navrhli sumu 0,30 / m2 ročne, s čím xxxxxx
p. Polák súhlasil. Pani starostka
prečítala návrh uznesenia o prenájme pre xxxxxxx
p.Poláka
13. Vysporiadanie pozemkov na futbalovom ihrisku
Hlasovanie .
Za:7 Proti:0 Zdržal sa: O

Uznesením č. 71/2016 OZ v Pohorelej
A: schválilo

1. trojpätinovou väčšinou poslancov nájomnú zmluvu na prenájom pozemku na futbalovom
ihrisku v Pohorelej, parcela č. KN-E 1858/2 ovýmere 378 m2 prexxxxxxxxxxxxxx
pána Jána Poláka,
nar. 20.11. 1957, bytom: Kpt. Nálepku 17, 976 69 Pohorelá za cenu 0,30 EUR/m2 ročne
t.j. celkom 113,40 EUR ročne.

Do diskusie sa zapojila pani Prčová , ktorá chcela vedieť prečo jej dotácia bola riešená na OZ
a nie na fínančnej komisii ako ostatné. xxxxxxxxxxxxxx
Pán Maroš Siman jej povedal, že komisia sa nevedela
dohodnúť na schválení dotácie pre občianske združenie Šťastné detstvo a on o tom nechcel
rozhodnúť sám, preto to presunul na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pani
Prčová chcela
xxxxxxxxxx
vedieť, či je to v kompetencii obecného zastupiterstva. Pani starostka ju odkázala na VZN o
poskytovaní dotácii z rozpočtu Obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom
záujme alebo v prospech rožvoja územia obce Pohorelá.
xxxxxxxxx
Ďalej pani
Prčová chcela vedieťako môže konaťobec, ked'vZŠ sa sústavne objavujú vši. Panixxxx
xxxxxxx informovala , aké sú kompetencie lekára. Pani starostka prisľúbila, že požiada
Lysinová

riaditeľa ZŠsMŠ o vyjadrenie, ako sa tento problém rieši.
xxxxxxxxxx
Pani Prčová ešte upozornila poslancov , že v katastrálnej mape na ulici Orlovej je zaznamenaný
stav, ktorý nezodpovedá skutočnosti( potok a vodná plocha ).Ďalej upozornila na nevykosené
rigoly na ulici Orlovej.

xxxxxxxxxxxxxx
Pani
Pravotiaková tlmočila poznámku obyvateľov Pohorelskej Maše, kde ešte stáleje pri ceste
osadený pútač upozorňujúci na Kemp, ktorý už dlhé roky nie je v prevádzke. Chcela vedieť
komu, ten reklamný pútač patrí.

xxxxxxxx
Pán
Frajt navrhoval skrášlenie okolia cintorína v Pohorelaskej Maši. Pani starostka ho
oboznámila/ že momentálneje pri Obecnom úrade veľmi málo aktivačných pracovníkov, ktorý
nestíhajú vykonávaťvšetky určené práce na úprave verejných priestranstiev.
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
Dalej pán
Frajt upozornil- na veľmi zlý stav cesty na ulici Novej ( k potravinám p. Krešákovej)
- na sťažnosť xxxxxxxxxxxx
p. M. Lazarova , na stekanie dažďovej vody z chodníka
priamo do dvora .

xxxxxxxxxxxxxx
Pán
Maroš Siman upozornil na rodinný dom č.d. 306 na ulici kpt. Nálepku. Na neupravený
nevykosený pozemok, plný odpadkov, špiny. Na tento stav upozorňujú susedia.
xxxxxxxxxxx
Pán
Marek Syč upozornil na neupravený pozemok na ulici Jánošíkovej č. d. 442.

15. Uznesenie

Uznesenia tvoria neoddelitéľnú prílohu zápisnice.

16.Záver

Starostka poďakovala prítomným za účasťa ukončila zasadnutie OZ.

V Pohorelej 9.9.2016

Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce

{^c^if'^r-'
podpis
.!A

Zapísala : Marianna Gandžalová

..Q^.</..,
/ podpis

Overovatelia zápisnice

Ing. MarekSyčPhD.
podpis

Ing. Anna Pravotiaková
podpis

