Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pohorelej, konaného dňa
12.12.2014 v zasadačke obecného úradu v Pohorelej.

Prítomní: poslanci OZ - Ján Šulej, Ing. Štefan Kráľ, Ing. Jozef Baran, Ján Haluška, Matej
Gandžala. Ing. Rastislav Raši, PhD, Ing. Martin Lakanda, Mgr. Katarína Zibríková

Anna Syčová - zamest. OU - zapisovateľka, Ján Pompura, Mária Hazáková,Ing.
Jana Tkáčiková - zamestnanci OU

Mgr. Jozef Šajša - riaditeľ ZŠsMŠ Pohorelá
Bc. Mária Pohančaníková - hlavná kontrolórka

Neprítorrmí: starosta obce - Ing. JozefKalman

1. Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol OZ Ing. JozefBaran, poslanec poverený zvolaním OZ.
Privítal prítomných poslancov a prizvaných a oboznámil ich s návrhom programu:
1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v Obci Pohorelá

5. Dodatok k VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
6. Dodatok k VZN č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe úhrady,
výške úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu v znení neskorších dodatkov
7. Rozpočet obce na roky 2015-2017
8. Rôzne

9. Uznesenia
10. Diskusia
ll.Záver

Hlasovanie:

Za: 8 Proti: O

Návrh programu bol schválený.

Zdržal sa: O

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Do návrhovej komisie boli navrhnutí ajednomyseľne schválení:

Ján Šulej, a Ing. Rastislav Raši, PhD..
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a tiežjednomyseľne schválení:
Ing. JozefBaran a Ján Haluška.
Hlasovanie:

Za:8

Proti:0

Zdržal sa: O

4. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v Obci Pohorelá

Voči pôvodnému VZN č. 4/2013 bol vznesený protest prokurátora.
Ing. Baran poukázal aj na usmemenie štátnej veterinámej a potravinovej správy vo veci
uplatňovania zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach.

Na základe predchádzajúcich usmemení bol vypracovaný nový návrh VZN.
Hlasovanie:
Za: 8 Proti:0 Zdržal sa: O

OZ schválilo všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2014 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá.
5. Dodatokc.3 kvšeobecnezáväznému nariadeniu ObcePohorelá č.1/2011

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Hlasovanie:

Za: 8 Proti:0 Zdržal sa: O
OZ schválilo dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pohorelá č. 1/201 1

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
6. Dodatok k VZN c. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe úhrady,
výške úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu v znení neskorších
predpisov
Poslanci navrhli úhradu 0,80 /hod.

Ing. Kráľ predniesol súhlasné stanovisko finančnej komisie.
Hlasovanie:

Za: 7 Proti: O Zdržal sa: 1

OZ schválilo dodatok č. 4 k VZN Obce Pohorelá č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej
služby, spôsobe úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu.

7. Rozpočet obce na roky 2015 - 2017
Návrh rozpočtu predniesla p. Hazáková, ekonómka obecného úradu.
OZ vzalo na vedomie infonnáciu riaditeľa rozpočtovej organizácie obce Základná škola s

materskou školou Pohorelá Mgr. Jozefa Šajšu o pripravovaných investičných činnostiach
a organizačnej zmene.

OZ vzalo na vedomie rozpočet obce na roky 2016 a 2017 a programový rozpočet na roky
2016a2017.
OZ vzalo na vedomie stanovisko finančnej komisie Obecného zastupiteľsťva Pohorelej k
návrhu rozpočtu Obce Pohorelá na roky 2015 - 2017 ako aj stanovisko hlavnej kontrolórky k
návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2017, ktorá odporučila poslancom návrh schváliť.
Poslanci podrobnejšie rozobralijednotlivé položky navrhovaného rozpočtu:
Ing. Raši navrhol zmenu rozpočtu v dôsledku zníženého príjmu za opatrovateľskú
službu

Ing. Raši,- ako sa stanovila cena za opravu mostíka na ulici Jánošíkovej
Mária Hazáková - cena sa stanovila odhadom

v budúcností treba riešiť cenu nájmu obecných budov

Mgr. Šajša informoval, že škola sa zapojila do projektu "zelené stromy" -jedná sa
o úpravu priestoru pred hlavnou budovou školy, požaduje spoluúčasť obce 1.200,,20 %-ná spoluúčasť/
OZ vzalo na vedomie infonnáciu Ing. Jozefa Barana k problémom s prevádzkovaním
čov
ďalej Ing. Baran vzniesol pripomienku k k nákladom na verejné osvetlenie a čističku
odpadových vôd
tiež poukázal na rekreačné služby - podľa nehoje málo plánované v rozpočte, vyzval
aj nových poslancov, aby sa vyjadrili
Bc. Maroš Siman - podľa neho je málo plánované na šport oproti iným obciam
Ing. Kráľ mu pripomenul, že požiadavku si treba dať skôr, aby sa zohľadnila pri
tvorbe rozpočtu. To sa týka športu aj kultúry. Potom sa aj finančná komisia môže
vyjadriť, koľko prostriedkov sa komu pridelí.
Ing. Lakanda sa pýtal, či sú schválené dotácie
P. Hazáková upozomila, že na stránke obce sú formuláre - žiadosti o dotácie
Ing. Baran sa informoval, či nám garantovali 20 %-nú úsporu VO
Ing. Raši - otázky k zmluve s firmou Brantner - odvoz komunálneho odpadu,
viazanosť v zmluve. Ing. Kráľ a p. Pompura vysvetlili, že platíme za odvoz odpadu za tonu, me za počet zvozov.

Ing. Baran poukázal na lístkový systém pri odvoze odpadu v obci Heľpa, ktorý sa mu
zdá nedostatočný, lebo občania potom vozia odpad aj do nášho chotára - treba
doriešiť

Mgr. Zibnková - v rozpočteje málo na kultúme akcie a cestovné a stravné pre
účinkujúcich
Poslanci skonštatovali zmeniť návrh rozpočtu vo výdavkovej časti:

spoluúčasť pre ZŠsMŠ 8.000,- na úpravu budov,
1.200,- na projekt "zelené stromy"
a v príjmovej časti:

znížiť príjem za opatrovateľskú službu v dôsledku zníženej platby za hodinu
opatrovateľskej služby
Hlasovanie:

Za:8

Proti: O

Zdržal sa: O

OZ schválilo predložený návrh rozpočtu na rok 2015 a programový rozpočet na rok 2015
s navrhnutými úpravami.

8. Rôzne

Mgr. Šajša oboznámil prítomných so situáciou v ZŠsMŠ od septembra 2014:
- úprava školy - snaha zrekonštruovať telocvičňu a dva pavilóny v škole,
projekty, plánované zmeny, prijatie ekonómky školy, nová webstránka školy ap.
Na rekonštmkciu by použili dotáciu z ministerstva školstva SR bez dopadu na rozpočet obce.
Ing. Kráľ sa ešte informoval o riešení dlhu za odobratú elektrickú energiu v posilňovni
v budove bývalej materskej školy. Situáciu bližšie yysvetlila p. Hazáková.

9. Uznesenie

Uznesenie predniesol Ing. Raši.

10. Diskusia

Pretože všetky námietky a podnety boli rozobraté pri jednotlivých bodoch programu,
diskusia sa neuskutočnila.

11. Záver

Na záver Ing. Tkáčiková aBc. Pohančaníková vyslovili poďakovanie doterajším
poslancom a ukončili zasadnutie OZ.

VPohorelej, dnal2.12.2014

Rokovanie viedol Ing. JozefBaran, poslanec poverený zvolávaním a vedením OZ:

podpis

Zapísala:
Anna Syčová

4po'dpís

Overovatelia zápisnice:

Ing. JozefBaran

Ján Haluška

