OBECNÉHO

UZNESENIE

ZASTUPITEĽSTVA POHORELEJ
ZO ZASADNUTIA KONANÉHO DŇA 19. 11. 2021
NA OBECNOM ÚRADE V POHORELEJ

www.pohorela.sk

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie programu OZ

3.

Procedurálne otázky: voľba návrhovej komisie, overovateľov, určenie zapisovateľa

4.

Zmena rozpočtu

5.

Prenájom nebytových priestorov

6.

Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pohorelá – Urbárske a pasienkové
pozemkové spoločenstvo, Ing. Jozef Baran – BARTRANS, s.r.o.

7.

Informácie starostky obce

8.

Diskusia

9.

Záver

2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A: SCHVAĽUJE
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. zmeny a doplnenia programu obecného zastupiteľstva v takom znení, ako je program
uverejnený na titulnej strane návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomných:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0
Ing. Jana Tkáčiková
starostka obce
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3. Procedurálne otázky: určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A: URČUJE
1.

zapisovateľku: Anna Syčová;

2.

overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Ján Šulej.

B: SCHVAĽUJE
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Baran, Ing. Rastislav Raši, Ing. Róbert Tlučák.
C: VOLÍ
1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Marek Syč, PhD., Ján Šulej, Ing. Anna Pravotiaková
Hlasovanie:
Prítomných:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Ing. Jana Tkáčiková
starostka obce

4. Zmena rozpočtu
Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A: SCHVAĽUJE
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1. Nasledovné zmeny rozpočtu:

Hlasovanie:
Prítomných:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Ing. Jana Tkáčiková
starostka obce

5. Prenájom nebytových priestorov
Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A: SCHVAĽUJE
1. Prenájom nebytových priestorov pre: Dana Hrabovská, Vaľkovňa 75, 976 69 Vaľkovňa o
výmere 21,2 m2 v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Brezno, obec Pohorelá, katastrálne
územie Pohorelá, zapísanej v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na LV č. 654 ako: Administratívna budova so súpisným číslom 349,
nachádzajúcej sa na parcele CKN č. 1341/6, o celkovej výmere 1168 m2, druh pozemku:
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zastavané plochy a nádvoria za cenu 11,00 EUR/m2 ročne a za ostatných dohodnutých
všeobecných zmluvných podmienok.

Hlasovanie:
Prítomných:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Ing. Jana Tkáčiková
starostka obce

6. Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pohorelá – Urbárske
a pasienkové pozemkové spoločenstvo, Ing. Jozef Baran – BARTRANS, s.r.o.
Uznesenie č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A: SCHVAĽUJE
1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1
pozemkov KN-C:
a)

parc. číslo 455/7 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané

plochy a nádvoria, o výmere 64 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

vlastníctva

spoločnosti

Ing.

Jozef

Baran

-

BARTRANS,

s.r.o.

kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 192,00 EUR. Poplatky
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu
k pozemku zastavaného stavbou, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením
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a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je
pre obec prebytočným majetkom.
B: SCHVAĽUJE
1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1
pozemkov KN-C:
a) parc. číslo 455/1 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 287 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
vlastníctva Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá, Nová 392, 976
69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 861,00 EUR. Poplatky spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu
k pozemku zastavaného stavbou, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením
a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je
pre obec prebytočným majetkom.
C: SCHVAĽUJE
1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce – predaj vlastníckeho podielu 1/1
pozemkov KN-C:
a) parc. číslo 455/8 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 47 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
vlastníctva Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá, Nová 392, 976
69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 141,00 EUR. Poplatky spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu
k pozemku zastavaného stavbou, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím umiestnením
a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je
pre obec prebytočným majetkom.

Hlasovanie:
Prítomných:

6

Za:

6

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0
Ing. Jana Tkáčiková
starostka obce

7. Informácie starostky obce
Uznesenie č. 31/2021
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej
A: BERIE NA VEDOMIE
1. informácie starostky obce.
Hlasovanie:
Prítomných:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Ing. Jana Tkáčiková
starostka obce

