Zápisnica
z riadneho zasadnutía obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 20.04.2018 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Pohorélej
Prítomní: starostka obce - Ing. Jana Tkáčiková
voslanci OZ - Bc. Maroš Siman, Peter Frajt, Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syč,

PhD., Ľubomíra Lysinová, Ján Šulej, Ing. Anna Pravotiaková
Ing. Bc. Mária Pohančaníková - hlavná kontrolórka
zapisovateľka - Anna Syčová

ostatní prítomní: Štefan Kráľ, Pohorelá 757/57 - člen komisie pre fínancie, obchod,
podnikanie a cestovný ruch,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ján
Polák, Pohorelá 17, Kanošová Mária Pohorelá 11, Ľubomír Baksa, Pohorelá 15
Neprítomní: Peter Pletka, Mgr. Katarína Zibríková - 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, nadpolovičná väčšina a OZ
je uznášaniaschopné.
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. Róberta Tlučáka, Ing. Mareka Syča, PhD.
a Ľubomíru Lysinovú.

Za overovateľov zápisnice starostka určila Ing. Annu Pravotiakovú a Bc. Maroša Simana.
Za zapisovateľku urcila p. Annu Syčovú.
Starostka prítomných oboznámila s návrhom programu:
1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania OZ, určenia zapisovateľa zápisnice,
overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie nákupu osobného motorového vozidla

4. Plán kontrolnej čiimosti hlavnej kontrolórky Obce Pohorelá na 1. polrok
2018
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017
6. Správa o výsledku kontroly č. 1/2018
7. Žiadosti o dotácie na rok 2018
8. Rekonštmkcia telocvične ZS s MS

9. Informácie starostky obce
10. Diskusia

ll.Záver
Hlasovanie:

Za: 7 - Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syc, PhD., Ľubomíra

Lysinová, Peter Pletka, Ing. Anna Pravotiaková, Ján Šulej
Proti: O
Zdržal

sa:

O

Uznesenieč.6/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej:

A: SCHVAĽUJE: program zasadnutia obecného zastupiteľstva;
B: VOLÍ:

1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syč, PhD" a Ľubomíra
Lysinová

2. zapisovateľku: Annu Syčovú;

3. ovcrovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Maroš Siman
3. Schválenie nákupu osobného motorového vozidla

Predseda komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný mch Ing. Róbert Tlučák
po predchádzajúcom pracovnom rokovaní poslancov OZ a členov komisie zhmul
ponuky a tlmočil aj odporúčania komisie.
Hlasovaiúe:

Za: 7 - Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syč, PhD., Ľubomíra

Lysinová, Peter Pletka, Ing Aima Pravotiaková, Ján Šulej,
Proti: O
Zdržal sa: O

Uznesenieč.7/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej:
SCHVAĽUJE:

1. nákup osobného motorového vozidla s fínancovaním na polovice, na rok 2018 vo
výške cca 6.632,00 EUR;

2. rozpočtové opatrenie č.OZOl/2018: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov, s ktorými sa neuvažovalo pri návrhu rozpočtu 2018 a to:
- zvýšenie príjmov v položke rozpočtu 290, v celkovej sume 2.459,00 EUR
- zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 700, v celkovej sume 2.459,00 EUR

3. rozpočtové opatrenie Ď. OZ02/2018: presun z položky 700, na účel územný plán z
vlastných zdrojov vo výške 10,000,00 EUR na položku 700, na účel nákup osobného
motorového vozidla vo výške 4.173,00 EUR.

4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pohorelá na 1. polrok 2018
Ing. Tlučák sa pýtal. Prečo nebola vykonaná kontrola, uložená HK na
predchádzajúcom zastupiteľstve.

HK Ing. Bc. Pohančaníková odpovedala, že najprv musí kontrolu zaplánovať do plánu
prác. Po schválení bude vykonaná kontrola.
Hlasovanie:

Za: 7 - Bc. Maroš Siman, Ľubomíra Lysinová, Peter Frajt, Ing. Anna Pravotiaková,
Ján Šulej

Proti: O

Zdržal sa: 2 - Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syč, PhD.
Uznesenieč.8/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej:
SCHVAĽUJE:

plán kontrolnej čianosti hlavnej kontrolórky obce Pohorelá na 1. polrok 2018
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017
Správa bola poslancom vopred doručená. Boli s ňou oboznámení.
Uznesenieô.9/2018:

Obecné zastupiteľsťvo v Pohorelej
BERIENAVEDOMIE:

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pohorelá za rok 2017.
6. Správa o výsledku kontroly č. 1/2018
Správu predniesla HK.
Uznesenieč. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
BERIENAVEDOMIE:

správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Pohorelá č. 1/2018.
7. Ziadosti o dotácie na rok 2018

Správu komisie pre školstvo, šport a kultúm o posúdení a odpomčení žiadosti o dotácie na rok
2018 predniesoljej predseda Bc. Maroš Siman.
Uznesenieč. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej.
A: BERIE NA VEDOMIE:

Správu Komisie pre školstvo, šport a kultúru o posúdení a odporučení žiadosti o dotácie
narok2018.
B: BEmE NA VEDOMIE

l.Žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2018 od nasledovných žiadateľov:
Ziadateľ

Verejno-súkromné
partnerstvo Horehron

Pozadovaná suma
Názov projektu
Preklad publikácie l.OOOEUR

autoriek D. Krupovej a I.
Rochovskej s názvom

"Umelci v

materskej
škole" do anglického

Šachový

jazyka
klub Orlová Čimiosť šachového klubu

Pohorelá

STASTNÉ DETSTVQ
Miestny odbor Matice
slovenskej Pohorelá

1.680EUR

Orlová Pohorelá
Horehronské slávnosti
koscov a hrabačiek

2.000 EUR
1.500EUR

Majstrovstvá Pohorelej a
TJ Mladosť Pohorelá

sveta v kosení 2018
Okresná futbalová súťaž - 4.000 EUR

kategória MUZI

8. Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ

Žiadosťje na spolufinancovanie rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ Pohorelá z dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Skola chce žiadať prostriedky na
elektrické rozvody, podlahy, interiér.
Hlasovanie:

Za: 7 - Bc. M:aroš Siman, Ing. Róbert Tlučák, Ing. Marek Syč, PhD., Ľubomíra

Lysinová, Peter Pletka, Ing. Amia Pravotiaková, Ján Šulej
Proti: O
Zdržal sa: O

Uznesenieč. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej.
SCHVAĽUJE:

Spolufinancovanie rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ Pohorelá z dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo

výstavby novej telocvične na rok 2018 vo výške najmenej 10% z požadovanej dotácie.
9. Informácie starostky obce
10. Diskusia
Starostka iňformovala o:

stave žiadostí p. Krešáka z ulice Orlovej a susedov o odkúpenie pozemkov pred
ich rodinnými domami.

o Ing. M. Syč, PhD. - majú mylne uvedené v žiadostiach odkúpenie v 1/1
pozor na susedské spory

o starostka - pozemok by sa rozdelil na predzáhradky, zatiaľ však ešte nie
preklasifíkovaná vodná plocha na iný druh pozemku

o P. Frajt - odporúca predaj sťarchou, alebo odpredať len priestor pred
domom, ak by v budúcnosti tadiaľ viedli nejaké siete
xxxxxxxxxxx
Žiadosť Erika
Baláža, či by sa domček nad studňou na ulici Novej pred jeho

pozemkom nedal dočasne odstrániť apotom znovu osadiť, prípadne aj opraviť.
Studňu by prekryl, aby sa dostal do dvora, aby mohol vo dvore odstrániť búrajúcu
stavbu.

Bol schválený projekt triedeného zberu a odpadu.

Bol schválený projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Jedná sa o prekrytie
strechy.
Bol schválený projekt na osadenie tabule - Bartková.

Riaditeľ ZŠ sMŠ chce zrekonštruovať WC - rozpočet domčí vpondelok
23.4.2018.
VÚC bude od pondelka opravovať tie úseky komunikácie, ktoré sú v havarijnom
stave.

P. Frajt - malá budova pri škole, ktorá slúžila ako šatňa - čo s ňou?
Starostka informovala, že na COOP Jednotu boli podané 3 projekty, z ktorých
jedenje aj na opravu tejto budovy.
Musíme počkať kým sa projekty vyhodnotia.
Hlasovanie bude od 1.5.2018.

xxxxxxxxxxx
P.
Ján Polák, bytom Pohorelá, Kpt. Nálepku 17 - úsek kanalizácie na ul. Kpt.
Nálepku od železničnej stanice, na strane od potoka.
Spolu s p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Máriou Kanošovou, bytom Pohorelá, Kpt. Nálepku 11 a p. Ľubomírom
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Baksom,
Pohorelá, Kpt. Nálepku 15, vyjadrili žiadosť obyvateľov o dobudovanie
kanalizácie, nakoľko sú pod úrovňou cesty a nemôžu sa pripojiť na existujúcu
kanalizáciu.

Starostka povedala, že projektová dokumentácia je vytvorená spolu na tento úsek
amiestnu časť Pohorelská Maša. Nakoľko to je veľká investícia zvlastných

prostriedkov a v súčasti je už odkanalizovaných 80 % obce, nemôžeme žiadať
ďalšie z eurofondov.

Bola by tu možnosť projekt rozdeliť apožiadať ešte z envirofondu. Navrhuje
spojiť projektovú dokumentáciu na časť ulice Novej, kde je ten istý problém a časť
ulice kpt. Nálepku a na tieto úseky požiadať fínancie z envirofondu.

xxxxxxxx
Ing.
Kráľ žiada o podanie informácie v obecných novinách, alebo jemu osobne,
ako občanovi:

o kontrola uznesenia č. 72/2015, zo dňa 16.12.2015, či bolo v súlade so

zákonom, keďže úprava nebola prejednaná na zasadnutí finančnej komisie,
o financovanie rekonštrukcie priestorov v budove bývalej materskej školy
o vysporiadanie dlhu - posilňovňa
xxxxxxxxx
P. Ján Polák sa pýtal, či nepríde lekár do obce. Obec stále hľadá lekára.
xxxxxxxxxx
Ing.
Tlučák sa pýtal na odstránenie káblových rozvodov - drevených skriniek,

ktoré ostali po bývalej káblovej televízii. Starostka sa ešte minulý rok listom
obrátila na SLOVANET, ktorý prevzal televíziu po M-Elektronic, ale ten zatial'
nijako nereagoval. Starostkato bude urgovať.

02 vyvesilo reklamu na most bez predchádzajúceho súhlasu od obce.
Nefunkčné svetlá VO, robených v rámci projektu.

Starostka - projekt končí po 5-tich rokoch, verejné osvetlenie sa bude môcť
preložiť.

P. Frajt - návrh zapojiť školu do brigádnickej čiimosti na čistenie obce.
xxxxxxx
P.
Baksa - znečistený potok.

Starostka - Lesy SR spracovali projekt, najprv sa bude rekonštruovať hrádza nad
Partizánskou ulicou.

Uznesenieč. 13/2018

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej:
BERIE NA VEDOMIE informácie starostky obce

11. Záver

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce

Zapísala: Anna Syčová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Anna Pravotiaková

Bc. Maroš Siman
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