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PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE

Koniec roka bol opäť príležitosťou na bilancovanie toho, čo sa podarilo a čo
pripravujeme v našej obci do budúcnosti.
V roku minulom sme realizovali viaceré investičné aktivity, niektoré sú ukončené, iné
budú ukončené v roku 2020. Realizovali sme projekty: Dobudovanie systému triedeného zberu
a odvozu komunálneho odpadu v obci Pohorelá ako projekt v rámci, ktorého sa nám podarilo
zrekonštruovať časť budovy vo vlastníctve obce, ale taktiež zakúpiť do obce nové vozidlo
valník Citroen Jumper, štiepkovač a zberné nádoby na tuhý komunálny odpad s objemom
1100 l. Ďalším zrealizovaným projektom je: Prestavba viacúčelovej administratívnej budovy
Obec Pohorelá. Týmto projektom sa nám podarilo koncom minulého roka presťahovať
po mnohých rokoch do vlastných priestorov Obecný úrad. Priestory prešli kompletnou
rekonštrukciou. Začal sa využívať priestor, ktorý dlhodobo ako vlastníctvo obce chátral.
Realizáciou projektu: Podpora opatrovateľskej služby obec čiastočne finančne pokrýva oblasť
sociálnych služieb poskytovanie opatrovateľskej služby. Poskytovanie opatrovateľskej služby
je jednou zásadnou kompetenciou obce, avšak treba si uvedomiť, že je i finančne náročnou
kompetenciou. Demografický vývoj naznačuje, že obce budú v budúcnosti musieť poskytovať
na túto oblasť nemalé finančné zdroje a preto nás veľmi teší, že aspoň počas doby realizácie
projektu, sú nám čiastočne poskytované z Európskych fondov finančné prostriedky na túto
oblasť. Pokračujeme v realizácii projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ,
Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových,
odborných a prírodovedných učební, o ktorej sme Vás už informovali. Taktiež sa nám
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v spolupráci s vedením Základnej školy s Materskou školou Pohorelá podarilo realizovať
rekonštrukciu niektorých sociálnych zariadení v škole a výmenu palubovky v telocvični.
Všetky uvedené projekty boli realizované v rámci Európskych projektov s dofinancovaním
z vlastných zdrojov obce, ktoré obec ušetrila v minulých rokoch dobrým hospodárením. Ďalším
realizovaným projektom boli Smerové infopanely a Smerovník Pohorelá, ktoré boli
vybudované v rámci Programu obnovy dediny a budú osožné občanom, ako i turistom
návštevníkom obce. Taktiež sme s finančným príspevkom z Mimoriadneho fondu štátneho
podniku Lesy Slovenskej republiky realizovali rekonštrukcie dvoch mostov a miestnej
komunikácie a to mosta na ulici Jánošíkovej a mosta a časti miestnej komunikácie na ulici
Orlovej. Realizácia žiadneho z uvedených projektov by však nebola možná bez kvalitnej
prípravy projektov, či bez množstva hodín práce venovaných projektom počas ich realizácie,
každý kto niekedy prišiel do kontaktu s implementáciou malých, či veľkých projektov nám dá
iste za pravdu, že je to veľmi náročný proces, a preto si veľmi vážime každé jedno euro, ktoré
do obce príde, a ktoré nemusíme investovať z vlastných zdrojov.
Ale ani v novom roku nebudeme zaháľať. Pripravujeme rekonštrukciu ďalšej časti budovy
na Sihle, kde už taktiež máme schválené finančné prostriedky na realizáciu projektu Komunitné
centrum Pohorelá. Ďalej budeme pokračovať v rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice v centre obce.
Rozpracované máme i ďalšie projekty, ktorých realizácia bude závisieť vo veľkej miere
od vyhlásených výziev a našej úspešnosti v čerpaní zdrojov Európskej únie.
Súčasťou nášho života nie je len práca, ale treba aj pozdvihnúť ducha, zveľadiť telo a zabaviť
sa, rada by som vyzdvihla i aktivity v oblasti kultúrneho, športového, či spoločenského života
v našej obci. Snažili sme sa podporovať, tak ako doteraz všetky akcie a aktivity v kultúrnej,
športovej, či spoločenskej oblasti, ktorých je vďakabohu a ochotným ľuďom stále mnoho.
Zároveň pokračujeme v Pohorelskej zabíjačke, v organizovaní folklórneho večera: Pohorelá
dedina ako klenotnica. Za toto všetko patrí moja vďaka všetkým ktorí prispeli či už finančne,
organizačne, svojou účasťou, alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
Ďakujem všetkým tým, ktorí sa svojou prácou pričinili o rozvoj obce.

Ing. Jana Tkáčiková
starostka obce
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OBEC POHORELÁ
SPOJENÁ

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA KONSOLIDOVANÝ CELOK
ZA ROK 2019
Názov a sídlo materskej
účtovnej jednotky:

Kontakty:

Obec Pohorelá - Obecný úrad v Pohorelej
Nová 392
976 69 Pohorelá
tel:
fax:

048 / 6196 102
048 / 6196 109
0902 974 410
048 / 6196 909

e-mail: obec@pohorela.sk, starosta@pohorela.sk
web: http://www.pohorela.sk/
Identifikačné číslo organizácie:

00 313 696

Daňové identifikačné číslo:

202 116 996 4

Právna forma:

Obec

Dátum vzniku účtovnej jednotky:
Prvá písomná zmienka o obci:

1.7.1973
1612

Počet obyvateľov k 31.12.2019:

2.173

(801)

Priemerný evidenčný počet zamestnancov počas účtovného obdobia (rok 2019)
- prepočítaný:
49,70
- fyzicky:
54,02
z toho riadiaci zamestnanci: 1 (starostka obce)
Počet zamestnancov k 31.12.2019: 53 (z toho ženy 38), - vekový priemer 52,9
z toho riadiaci zamestnanci: 1 – starostka obce
- v tom v poproduktívnom veku 21 (z toho ženy 18)
- v tom so zníženou pracovnou schopnosťou 4 (z toho 2 ženy)
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Dcérska účtovná jednotka:

Základná škola s materskou školou Pohorelá

Metóda konsolidácie:

úplná

Obec Pohorelá je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou
Pohorelá.
Názov a sídlo rozpočtovej organizácie:

Základná škola s materskou školou Pohorelá
Kpt. Nálepku 878
976 69 Pohorelá

Kontakty:

048 / 6196 130 - riaditeľňa
048 / 6196 137 – materská škola
048 / 6196 103 – školská jedáleň
048 / 6196 917
zspohorela@stonline.sk
riaditelka@zspohorela.edu.sk
http://www.zspohorela.edu.sk//

tel.:
fax:
e-mail:
web:

Identifikačné číslo organizácie:

37 828 363

Daňové identifikačné číslo:

202 161 044 8

Dátum vzniku účtovnej jednotky:

1.1.2002

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia (rok 2019)
- prepočítaný:
39,62
- fyzicky:
42
z toho riadiaci zamestnanci: 4
- Mgr. Jozef Šajša – riaditeľ
- Mgr. Erika Bialiková– zástupkyňa pre ZŠ
- PaedDr. Dagmar Krupová – zástupkyňa pre MŠ
- Dana Kolláriková – vedúca školskej jedálne
Počet zamestnancov k 31.12.2019: 42 (z toho ženy 39), - vekový priemer 46,62
v tom v poproduktívnom veku - 1
- v tom so zníženou pracovnou schopnosťou - 0
Počet žiakov základnej školy:
Počet zapísaných detí v materskej škole:
- z toho deti, ktoré majú 1 rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky

233
34
8
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1.ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE POHORELÁ
Obec Pohorelá je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec Pohorelá je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou Obce Pohorelá pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec Pohorelá pri výkone samosprávy plní
povinnosti uložené zákonmi.
Obec Pohorelá - založená v 16. storočí valašskou kolonizáciou, patrí do Horehronskej
etnografickej oblasti. Súčasťou obce jej aj osada Pohorelská Maša založená v katastri obce v 2.
polovici 18. storočia.
Prvá písomná zmienka je z roku 1612. Kronika však hovorí, že obec jestvovala už v
jedenástom storočí za panovania Ondreja I. Ale jej občanov vyhubil neskoršie pravdepodobne
mor. Až v roku 1520 sa v nej osídlili obyvatelia poľského pôvodu, ktorí sem prišli cez Kráľovu
hoľu.

1.1. Geografické údaje
Obec Pohorelá sa nachádza v okrese Brezno,
v Horehronskom podolí, na úpätí Nízkych Tatier
pod vrchom Orlová hoľa (1840m.n.m.).
V blízkosti obce z jej južnej časti preteká rieka
Hron. Tok Hrona tvorí stredovú os územia obce
v smere východ-západ. Údoliami tiež tečú viaceré
menšie potoky, ktoré sa vlievajú do rieky Hron.
Zastavaným územím obce v smere sever-juh
preteká potok „Pohorelka“ a jeden jeho prítok
„Kompanica“.

Od Brezna (okresné mesto) je vzdialená 32 km,
v nadmorskej výške 740 metrov.
Rozlohou 46.939.967 m2 je katastrálne územie obce
Pohorelá deviatym najväčším územím okresu Brezno.
Územie Obce Pohorelá tvorí jedno katastrálne územie KÚ
číslo 847798.

kataster obce Pohorelá
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Hraničí s katastrálnymi územiami štyroch obcí:
- na východe s obcou Šumiac
- na východe a juhu s obcou Vaľkovňa
- na západe s obcou Heľpa
- na severe s obcou Liptovská Teplička
Chotárom obce prechádza 20. poludník východnej zemepisnej šírky.
Územie Obce Pohorelá sa člení na dve časti obce:
1. Pohorelá
2. Pohorelská Maša
Miestna časť Pohorelská Maša nemá vlastné katastrálne územie.

1.2. Demografické údaje
K 31.12.2019 mala Pohorelá 2.173 obyvateľov (osôb prihlásených na trvalý pobyt) - 1.025
mužov a 1.148 žien.
V roku 2019 sa v Pohorelej narodilo 15 detí (6 chlapcov, 9 dievčat). Zomrelo 29 ľudí (13
mužov, 16 žien).
Do obce sa prisťahovalo 16 obyvateľov (6 muži, 10 žien), odsťahovalo sa 20 obyvateľov
(9 muži, 11 žien).
počet
k 1. 1. 2019
Narodení
Zosnulí
Prisťahovaní
Odsťahovaní
k 31. 12. 2019

Obyvateľstvo podľa častí obce
SPOLU
MUŽI
2191
1035
15
6
29
13
16
6
20
9
2173
1025

ŽENY
1156
9
16
10
11
1148

V roku 2019 bolo 8 sobášov.

1.3. Ekonomické údaje a hospodárstvo
Obyvateľstvo zväčša dochádza za prácou do väčších miest, mnoho z nich je zamestnaných
v zahraničí.
Najvýznamnejšou hospodárskou činnosťou na území obce (čo do počtu zamestnancov, ako
aj ekonomickou činnosťou) je lesná výroba. Hlavné zameranie je ťažba drevnej hmoty pre
spracovanie v drevospracujúcich podnikoch v okrese, kraji i mimo územia kraja, ako aj
pestovateľská činnosť.
Touto činnosťou sa na území obce zaoberajú:
- š. p. LESY SR, odštepný závod Beňuš – obhospodaruje cca 1.636,76 ha lesných pozemkov
- Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá – obhospodaruje cca 679,23 ha
lesných pozemkov
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Medzi významných zamestnávateľov(čo do rozsahu činnosti ako aj počtu zamestnancov) na
území obce patria súkromní podnikatelia
- Ing. Jozef Baran – BARTRANS – predajne potravín a priemyselného tovaru, autodoprava
- AGROPohorelá – poľnohospodárska výroba (obhospodaruje cca 1.606,59 ha ornej pôdy
a trvalých trávnatých porastov); pestovanie obilnín, krmovín, zemiakov, pasienkárstvo
a chov hovädzieho dobytka.
V obci sú dve autodielne:
- Servisno-diagnostické centrum BARTRANS
- autodielne poľnohospodárskeho družstva AGROPOHORELÁ (len pre vlastnú potrebu)
Zásobovanie obyvateľov potravinami zabezpečuje 8 predajní potravín v obci a 1 predajňa
potravín v miestnej časti Pohorelská Maša. Najväčšími predajcami - čo do počtu prevádzok
a do rozsahu sortimentu - sú JEDNOTA COOP (2 predajne), BARTRANS (2 predajne)
a A.V.D. (2 predajne).
Na území obce sú na zabezpečenie ubytovania a stravovania k dispozícii:
- Penzión HRON (ubytovacia kapacita 20 miest)
- Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o., kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá
- Reštaurácia „Pod Orlovou“ (stravovacia kapacita 80 miest)

1.4. Infraštruktúra a vybavenosť
Cestnú sieť v obci Pohorelá tvorí 9 km komunikácií I. triedy a
12 km miestnych komunikácii.
Zimnú (ako aj celoročnú) údržbu ciest v našej obci zabezpečujú
a vykonávajú Obec Pohorelá i Bankobystrická regionálna
správa ciest. . Banskobystrická regionálna správa ciest
zabezpečuje údržbu cesty tretej triedy III/066064 (ulica
Kpt.Nálepku), ktorá má v obci charakter zbernej komunikácie.
Jej dĺžka je takmer 2 km. Majetkovým správcom ciest tretej
triedy je Úrad banskobystrického samosprávneho kraja.
Slovenská správa ciest vykonáva údržbu cesty I/66 (tzv.
„hradskej“), ktorá prechádza okolo Pohorelej a cez Pohorelskú Mašu.
Obec Pohorelá zabezpečuje údržbu ostatných miestnych komunikácii – spletitá sieť v Pohorelej
a miestnej časti Pohorelská Maša je v celkovej dĺžke takmer 12 km. Obec vykonáva údržbu
jedným traktorom, Bobcatom a posýpačom.
Územím obce (jej južnou časťou a miestnou časťou P.Maša) prechádza 6 km dlhá časť
železničnej trate Brezno-Červená Skala knižným cestovným poriadkom označená ako č. 172
Banská Bystrica - Červená Skala, ktorá je jednokoľajná, neelektrifikovaná.
Hromadná preprava obyvateľstva je zabezpečovaná autobusovými prepravcami a železničnou
spoločnosťou.
V obci aj v miestnej časti Pohorelská Maša sú železničné zastávky. V Pohorelskej Maši je
poloha zastávky nevhodná – mimo zastavaného územia – a bez akéhokoľvek prístrešku.
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Železničná spoločnosť podmieňuje preloženie zastávky terénnymi úpravami a vybudovaním
nástupišťa, ktoré však by musela financovať obec.
Najbližšie položené letiská sú v Poprade (48 km), na Sliači (85 km) a v Košiciach (138 km).
V obci má sídlo a prevádzku autodopravca BARTRANS. Areál autodopravy sa nachádza na
začiatku obce pri ceste I/66.
Firma BARTRANS v spolupráci s firmou OMV prevádzkuje pri ceste I/66 čerpaciu stanicu
pohonných hmôt.
V katastrálnom území obce sa nachádzajú základné stanice mobilných operátorov Slovak
Telekom, O2 a Orange, preto väčšina územia obce je kvalitne pokrytá signálom mobilných
sieti.
V obci je digitálna telefónna ústredňa poskytovateľa telekomunikačných služieb T-Com,
káblové rozvody sú vedené zemou, domové prípojky vzduchom.
V obci je možnosť (od r.2005) vysokorýchlostného pripojenia internetu ADSL.
V roku 2019 poskytovali internetové bezšnúrové pripojenie WiFi niekoľkí poskytovatelia.
V Pohorelej nie sú žiadne zdroje výroby elektrickej energie, táto sa musí do obce privádzať.
V obci sú vybudované trafostanice na transformovanie z 22kV na 0,4kV (lanový rozvod).
Obec je plynofikovaná. Územím obce prechádzajú trasy rozvodu zemného plynu VVTL
Horehronský plynovod Bacúch – Pohorelá. V obci je regulačná stanica plynu z VVTL na
strednotlak.
Celková dĺžka vodovodného potrubia v správe StVPS a.s. závod 01 Banská Bystrica v obci
Pohorelá je 15.232 m. Má už vyše 60 rokov, čo sa prejavuje na častej poruchovosti. V obci je
niekoľko prameňov pitnej vody.

1.5. Bezpečnosť a požiarna ochrana
V miestnej časti Pohorelská Maša je pracovisko Obvodného oddelenia Policajného zboru SR.
Obec má aj vlastný Dobrovoľný hasičský zbor. V roku 2019 sa nám opäť podarilo získať
dotáciu vo výške 11 264,06 EUR na opravu budovy hasične, ktorá bude využitá na zateplenie
a opravu fasády budovy. Náš dobrovoľný hasičský zbor obce je aj v roku 2019 v rámci
celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek zaradený v triede „C“. Čím
získal dotáciu na materiálno – technické vybavenie zboru v roku 2019 vo výške 1.400,00 EUR.
Elektrická siréna pre varovanie obyvateľstva je v Pohorelej na budove požiarnej zbrojnice.
Úlohy v oblasti krízového plánovania, hospodárskej mobilizácie, ochrany utajovaných
skutočností a civilnej ochrany obyvateľstva pripravuje a plní Obecný úrad v Pohorelej.
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V obci je prevádzkovaný bezpečnostný kamerový systém. Cieľom je prispieť k zvýšeniu
bezpečnosti obyvateľov i návštevníkov obce Pohorelá, k lepšej a kvalitatívnejšej ochrane ich
života, zdravia a majetku, k ochrane verejného majetku, ako aj k zlepšeniu celkového verejného
poriadku v obci Pohorelá. Za účelom zabezpečenia prevencie kriminality boli v obci
rozmiestnené monitorovacie kamery v centre obce na námestí, v lokalite na Sihle, na ulici
Clementisovej, na železničnej stanici v obci, na multifunkčnom ihrisku a v cintoríne. Celkový
počet kamier je v súčasnosti. Kamery boli rozmiestnené tak, aby monitorovali lokality, kde
dochádza najčastejšie k prejavom vandalizmu a rušeniu nočného pokoja. Lokálny PC server
(záznamové zariadenie) zaisťuje jednak reálne monitorovanie, uchovávanie záznamov a tiež
vzdialenú komunikáciu. Záznamy sú archivované podľa zákona a obec má vypracovaný
bezpečnostný projekt na manipuláciu s kamerovými záznamami. "Projekt bol finančne
podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".

1.6. Odpadové hospodárstvo
Obec Pohorelá vybudovanú Čističku odpadových vôd. Do trvalej prevádzky bola
uvedená 14.6.2010. Prevádzkovateľom ČOV
a verejnej kanalizácie je Obec Pohorelá.
Zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpady
domácností a podnikateľských prevádzok v obci
Pohorelá (a miestnej časti Pohorelská .Maša) je
zbieraný do zberných 110-litrových KUKA-nádob a
plastových
120-litrových
zberných
nádob
umiestnených pri každom rodinnom dome a podnikateľskej prevádzke a do 28 kusov 1100
litrových kontajnerov rozmiestnených pri bytovkách, obchodoch a cintorínoch. Obecný úrad
poskytuje od roku 2010 našim občanom a podnikateľom bezplatne plastové 120-litrové zberné
nádoby výmenou za poškodené KUKA-nádoby. Obci zapožičala 770 ks týchto nádob bezplatne
firma Brantner Gemer.
Odvoz odpadu sa uskutočňuje každý druhý týždeň. V roku 2019 sme vyviezli 328,248
ton zmesového (netriedeného) komunálneho odpadu a 214,490 t objemného odpadu. Zber a
vývoz komunálneho odpadu realizuje dodávateľsky firma Brantner Gemer.
V obci je od roku 2005 zavedený separovaný zber odpadov. V roku 2019 bol v obci
vyseparovaný a odvezený odpad:
 Plasty 16,353 t;
 sklo 34,441 t;
 meď, bronz, mosadz 1,191 t
 papier a lepenka 13,478 t;
 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze
lepenky) 0,257 t
 nebezpečný odpad (elektroodpad, batérie) 11,058 t;
 oleje a jedlé tuky 0,326 t;
 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 1,683 t
Zber plastov uskutočňuje každé 4 týždne obecný úrad. Následne po odvoze firmou
Brantner je tento odpad v prevádzkach firmy ešte separovaný o ďalšie zložky.
V roku 2019 uskutočnil obecný úrad zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu 2-krát. Tento
odpad bol následne následné odvezený a spracovaný firmou Enviropol, Bratislava.
Zber papiera sa uskutočňuje formou výkupu od občanov, ktorý realizuje firma Brantner
Gemer.
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Okrem vyvezených odpadov sa v obci ešte separujú a zbierajú opotrebované tonery do
tlačiarni a batérie.
Likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu realizujú domácnosti v kompostéroch. V
roku 2012 bolo do domácnosti v Pohorelej a Pohorelskej Maši bezplatne zapožičaných 670
domácich kompostérov. Obec zakúpila tieto kompostéry v roku 2011 z dotácie z
Environmentálneho fondu.
Zber odpadu sme rozšírili o 14 kusov čiernych 1100 l kontajnerov na tuhého
komunálneho odpadu zabezpečených z projektu: Dobudovanie systému triedeného zberu
a odvozu komunálneho odpadu v obci Pohorelá.
Obec zabezpečuje v jarných a jesenných mesiacoch zber veľkoobjemového odpadu a to
pristavením min. 20 kusov veľkoobjemových kontajneroch vo všetkých častiach obce. Z obce
sa v roku 2019 vyviezlo 214,490 t veľkorozmerného odpadu, čo je oproti roku 2018
dvojnásobok, čo pre nás pri vývoji cien zberu a uloženia odpadu nie je veľmi potešujúce.
Naopak zber separovaného odpadu sa pohyboval na úrovni roku 2018. Prenájom a odvoz
VOKov a objemového odpadu zabezpečuje dodávateľský firma Brantner Gemer. 3 kusy
veľkoobjemových kontajnerov sú umiestnene v obci celoročne.

1.7. Výchova a vzdelávanie
V obci poskytuje základné a predškolské vzdelávanie. Základná škola s materskou
školou Pohorelá, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pohorelá.
Školský obvod pokrýva územie obce Pohorelá (vrátane miestnej časti Pohorelská Maša)
a územie obce Vaľkovňa.
Počet žiakov základnej školy bol 233.
V materskej škole v školskom roku 2018/2019 bolo zapísaných 38 detí (18 na celodenný pobyt,
20 na poldenný pobyt). V školskom roku 2019/2020 bolo zapísaných 34 detí (18 na celodenný
pobyt, 16 na poldenný pobyt).
O výchovu a starostlivosť o deti sa starajú 3 učiteľky a 1 nepedagogický zamestnanec.
Funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ vykonával Mgr. Jozef Šajša.
Zástupcami riaditeľa sú
 pre základnú školu Mgr. Erika Bialiková
 pre materskú školu PaedDr. Dagmar Krupová
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá:
Predsedníčka:
Mgr. Ivana Zlúkyová – zástupca pedag. zamestnancov ZŠ
podpredsedníčka:
Štefánia Pohorelcová – zástupca pedag. zamestnancov MŠ
členovia:
Ing. Marcela Frajtová – zástupca nepedag. zamestnancov ZŠsMŠ
Ing. Róbert Tlučák – zástupca rodičov ZŠ
Mgr. Martina Tlučáková – zástupca rodičov ZŠ
Mgr. Ivana Vojtko Kubandová - zástupca rodičov ZŠ
Mgr. Jana Vojtková – zástupca rodičov MŠ
Peter Frajt – delegovaný za zriaďovateľa
Ing.Marek Syč, PhD. – delegovaný za zriaďovateľa
Ján Šulej - delegovaný za zriaďovateľa
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Ing. Rastislav Raši, PhD. - delegovaný za zriaďovateľa
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy
žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy
a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

1.8. Kultúra a šport v roku 2019
V obci aktívne pôsobia záujmové združenia občanov:
 Miestny odbor Matice Slovenskej
 Občianske združenie OPORA
 Šachový klub Orlová
 Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
 Telovýchovná jednota Mladosť
 Občianske združenie Pohorelá vedno
Významné kultúrno-spoločenské a športové podujatia uskutočnené v obci v roku 2019:
Január
 Majstrovstvá Pohorelej v stolnom tenise
 25. ročník volejbalového turnaja obcí „O putovný pohár starostu obce“

 minifutbalový turnaj
Za účasti 17 tímov, v ktorých hralo 67 hráčov (vrátane historicky prvej ženskej účastníčky
turnaja Bibiány Zlúkyovej a najmladšieho hráča 12-ročného Jakuba Korbeľa) sa odohral v
sobotu 18. januára už 5. piaty ročník turnaja v minifutbale: GACOPER CUP 2020.

 VEĽKOLEPÁ SLÁVNOSŤ PRI OSLAVÁCH 74. VÝROČIA OSLOBODENIA
OBCE POHORELÁ RUMUNSKOU ARMÁDOU
V nedeľu 27. januára 2019 – vo významný deň oslavy oslobodenia našej povstaleckej obci sme privítali v Pohorelej vzácnych hostí z Klubu generálov Slovenskej republiky: genmjr. Ing.
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Jána PANČÍKA, genmjr. Ing. Petra NOVOTŇÁKA, brig. gen. Ing. Stanislava PETRENCA a
nášho rodáka pplk. Ing. Igora DAXNERA -asistenta klubu generálov.
Osláv sa zúčastnila starostka obce Ing. Jana Tkáčiková, predseda a tajomník Oblastného výboru
SZPB v Brezne Ing. Jaroslav Demian, Ján Šulej a posledný žijúci partizán z našej obce
František Tlučák. Oslavy už tradične prebiehali po sprievode od Obecného úradu v Pohorelej
na ná-mestie padlých v oboch svetových vojnách. Po položení spoločného venca od obce a ZO
SZPB, položili veniec aj KGSR a predseda Obl.v. SZPB. Nasledoval prejav predsedu ZO SZPB
p. Jána Lakandu. Poznatky čerpal zo záznamu v kronike obce z roku 1945.Po prejave sa
prihovoril genmjr. Ing. Ján Pančík, ktorý vyzdvihol aktívnu účasť Pohorelej vo svetových
vojnách a oslobodzovaní Slovenska. Po prejave nasledovalo odovzdanie vyznamenaní
Pamätnou medailou III. stupňa armádneho generála Rudolfa Michala Viesta pre Obec Pohorelú
a pre 91 ročného partizána Františka Tlučáka.

Február
 Fašiangová zabíjačka

Marec
 pietny akt pri hroboch lavínového nešťastia
 Memoriál pohorelských rubárov – 25. ročník nohejbalového turnaja

Apríl
 veľkonočný turnaj v rapid šachu
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Máj
 pietny akt pri pomníku obetí svetových vojen pri príležitosti ukončenia 2. svetovej
vojny
 slávnostný program ku Dňu matiek
 športový Deň detí

Jún
 cyklistická časovka detí a žiakov ZŠsMŠ – 20. ročník

Júl
 XXV. majstrovstvá Pohorelej a sveta v kosení

August
 šachový turnaj FIDE OPEN Pohorelá – 19. ročník
 oslavy 75. výročia SNP
 Pohorelá dedina ako klenotnica
 10. ročník Pohoreľský hockeyball summer classic 2019 – Kanta cap
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September
 Beh vďaky k bunkru na Rovni
 odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
 38. ročník turistického prechodu Pohorelá – Tisovec „Clementisovou cestou“
 turistický výstup „Bartkovci na Bartkovú“
 Turistický prechod: Clementisovou cestou

December
 Mikuláš
 volejbalový turnaj „O putovný lopár“ – 25. ročník
 vianočný šachový turnaj
 Majstrovstvá Pohorelej v stolnom tenise

V obci pôsobí Detský folklórny súbor Mladosť Pohorelá. Vedúcou je Mgr. Mária Huťová –
učiteľka základnej školy. Finančne a organizačne zabezpečuje súbor Obecný úrad v Pohorelej
v súčinnosti so Základnou školou.
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V roku 2019 sa DFS zúčastnil súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí základných škôl a
detských folklórnych súborov okresu Brezno Horehronská valaška v Telgárte, Kolovrátok
v Heľpe, Horehronských dňoch spevu a tanca v Heľpe. V Pohorelej sa predstavil v rámci
Fašiangových slávností, osláv Dňa matiek a pri privítaní Mikuláša.

Mužská spevácka skupina Kráľova hoľa je občianske združenie občanov. Členovia MsS
uskutočnili niekoľko vystúpení na slávnostiach a festivaloch po celom Slovensku. Prezentujú
Horehronský viachlasný spev zapísaný do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Unesco.

Významný podiel na organizovaní kultúrno-spoločenského diania v obci má aj činnosť
Farského úradu. Viaceré slávnosti majú nielen celodedinský, ale dokonca regionálny charakter
a zúčastnilo sa ich veľké množstvo ľudí i z okolitých obcí, napr. Odpustová slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie,..
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1.9. Osobnosti, pamiatky a pamätihodnosti v roku 2019
KRŠŇÁK Štefan

(nar. 19.3.1936 Kaloša-Nižná Kaloša, zomr. 4.6.1999 Banská Bystrica)
- herec, dramaturg, scenárista a autor divadelných hier
I keď miestom jeho narodenia bola Nižná Kaloša, za svoju rodnú obec považoval Pohorelú,
kde prežil celé svoje detstvo. Pohorelú mal rád, často ju navštevoval, mal tu okrem rodiny
i veľa priateľov. Práve tu v renovovanom rodičovskom dome sa chcel venovať dalšej tvorbe.
pozn.: Počas divadelného predstavenia na Zvolenských hier zámockých trošku pozmenil
jednu svoju repliku a vyhlásil: "Pochovajte ma v rodnej Pohorelej!", za čo si síce vyslúžil
potlesk prítomných divákov zo zájazdu z Pohorelej, ale aj pokutu od režiséra. :-)
V roku 1954 absolvoval herecké konzervatórium v Bratislave. Po krátkom účinkovaní
v pantomimickom súbore Slovenského národného divadla pôsobil r. 1954 – 59 v Dedinskom
divadle v Martine. Takmer celý profesionálny život pôsobil v Divadle J. G. Tajovského vo
Zvolene 1959 – 93. Od roku 1993 – 99 bol súkromným podnikateľom.
Založil malý „súkromný" súbor v počte 5 ľudí, aby sa zmestili do jedného auta, naštudovali
komédiu a po prehrávkach na Slovkoncerte vyrazili po dedinských kultúrnych domoch
a kúpeľoch. Za jeden rok stihli vždy precestovať celé Slovensko. Po pár rokoch bolo už
„divadielko z kufra", ako ho nazvali v časopise Film a divadlo, veľmi populárne
a vyhľadávané.
Divadelné hry začal písať v 70. rokoch, debutoval hrou Nevydarené jubileum (1979).
V komediálnom duchu boli napísané aj hry Veno pre Veronu alebo krčmárka Rezancová
vydáva dcéru (1979), S brokovnicou na manžela (1981) a krimikomédia Muž s tajným
poslaním (1999). Jeho komédie hrali ochotnícke i profesionálne scény doma aj v zahraniči
(Česko, Juhoslávia, Kanada, krajiny bývalého Sovietskeho zväzu). V rkp. zanechal televízny
scenár a niekoľko desiatok poviedok.
Herecká filmografia:
Vlak do stanice Nebe (1972)
Očovské pastorále (1973)
Trofej neznámeho strelca (1974)
Strtetnutie (1975)
Ako sa Štrbania s Važťanmi o bujaka Šándora pasovali (TV film) (1977)
Nie! (1978)
Leť, ptáku, leť! (1978)
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Letní bouřka (1980)
Štúrovci (1991)

HORÁK Gejza

- jazykovedec a publicista
PhDr. Gejza Horák CSc. sa narodil 25.2.1919 v Haliči. Študoval na gymnáziu a učiteľskom
ústave v Lučenci. Posledný ročník absolvoval v Banskej Bystrici. V zime 1939 prišiel
do Pohorelej, kde pôsobil ako učiteľ do jesene 1942. V rokoch 1944 až 1948 študoval na FF
UK v Bratislave. V roku 1955 získal doktorát filozofie. Výsledkom jeho vedeckovýskumnej
práce bola monografia: Nárečie Pohorelej. Vynikajúcim zdrojom informácii o Pohorelej rokov
minulých je aj veľmi pútavo napísaná štúdia "Pohorelá - dedina pod Orlovou /1939 – 1943/“.
Venoval sa nárečovému výskumu, problematike spisovného jazyka a kultúre reči. Napísal
Morfológia slovenského jazyka, podieľal sa na príprave Pravidiel slovenského pravopisu.
Spolupracoval
s Maticou
slovenskou.
Od roku 1948 do roku 1984 pracoval v Jazykovednom ústave SAV v Bratislave. Súčasne
1954-1957 prednášal slov. jazyk na Pedagogických fak. UK s Bratislave i KU, ako aj
na Vysokej škole ruského jazyka v Prahe. Slov. jazykovedec a popularizátor slov. jazyka v dennej tlači publikoval okolo tisíc popularizačných článkov a úvah o problematike súčasného
spisovného slov. jazyka a jazykovej kultúry. Venoval sa aj odbornej pedagogicky zameranej
spisbe, podieľal sa na tvorbe početných učebníc, cvičebníc, konverzačných príručiek a zbierok
úloh zo slov. jazyka pre základné i stredné školy, zostavovateľ čítaniek. Popri jazykovedných
prácach
pôsobil
v Jazykovej
poradni
Čs.
rozhlasu.
Starostlivosti o svoj, náš jazyk venoval Gejza Horák celoživotnú pozornosť. V osobe G. Horáka
sa hlboký odborný záujem o slovenčinu celkom prirodzene spájal s rovnako hlbokým citovým
láskavým
vzťahom
k nej.
Zomrel
28.8.2003
v Bratislave.
V roku 1994 pri príležitosti jeho životného jubilea 75 rokov bolo Dr. Gejzovi Horákovi udelené
za rozvoj kultúrnych a folklórnych tradícií v obci Pohorelá čestné občianstvo.

Výročná správa Obce Pohorelá za rok 2019

-20-

CLEMENTIS Vladimír

- politik, právnik, spisovateľ, prekladateľ, poslanec za Horehronie
Narodil sa 20. septembra 1902 v Tisovci, kde vychodil ľudovú školu. Gymnaziálne štúdiá
absolvoval v Skalici, v roku 1921 sa zapísal na pražskú právnickú fakultu. Niekoľko mesiacov
študoval v Drážďanoch a v Berlíne. Bol zakladajúcim členom Voľného združenia a DAV-u.
Po záverečných skúškach pracuje ako advokát v Bratislave. Stáva sa "advokátom chudobných".
Rediguje DAV, s ostatnými davistami zakladá Spolok socialistických akademikov, Spoločnosť
pre hospodárske a kultúrne styky s novým Ruskom, pracuje v UBS, v Ľavom fronte a v BIS-e.
V parlamentných voľbách sa stáva poslancom za Horehronie (máj 1935). V parlamente
vystupuje s presvedčivými prejavmi a interpeláciami. Po Mníchove žije v ilegalite, neskôr
odchádza do exilu. Vo Francúzsku sa dostáva do koncentračného tábora, vstupuje
do vznikajúcej československej armády, po porážke Francúzska sa dostáva do Anglicka. Aj
tam ho ako "nebezpečného človeka" internujú. Po niekoľkých mesiacoch prichádza
do Londýna, píše do emigrantských časopisov, prednáša, vydáva knihy, pracuje v Slovenskom
seminári, vedie slovenské vysielanie londýnskeho rozhlasu. Po oslobodení sa stáva štátnym
tajomníkom Ministerstva zahraničia, neskoršie ministrom zahraničia. V roku 1950 je obvinený
z buržoázneho nacionalizmu a zbavený funkcií. O rok neskôr sa dostáva do väzenia,
v nezákonnom procese je odsúdený na smrť a 3. decembra 1952 v Prahe popravený.
Drahoslav Machala: Clementisovou cestou
"Slovensko nie je sociálnym ostrovom a Horehronie od Brezna až po Šumiac a Telgárt
pod Kráľovou hoľou čím ďalej a tvrdšie zarába na svoj chlieb ..."
(DAV, 1931, roč. IV.,č.7 ).
Na začiatku tridsiatych rokov začali aj do Pohorelej silnejšie prenikať komunistické myšlienky.
DAV v riporte z Pohorelej takto opisuje okolnosti, za ktorých vznikala organizácia komunistov
v obci:
"Pominuli sa maďarskí páni, namiesto nichdošli noví a predsa sa všetko zhoršili. Prečo?
Na mnohé prečo vedia iba komunisti odpovedať.- V Pohorelej bolo už 8 komunistov. Osem
bielych vrán. A netajili svoje presvedčenie, odvážili sa s nim vystúpiť otvorene pred celou
dedinou."
Autorom tejto, a mnohých ďalších reportáží z Horehronia, zvádzajúcich zúfalý zápas s rastúcou
biedou je Vladimír Clementis. Na presvedčivom víťazstve komunistov v pohorelských
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parlamentných voľbách v roku 1935 sa nepochybne podieľala mimoriadna schopnosť
Clementisa svojim vystupovaním si vedieť získať ľudí. V období pred voľbami často
navštevoval obec a zblížil sa s občanmi. Nebolo zvláštnosťou, že s niektorými sa aj
konšpiratívne stretával mimo obce, na odľahlých miestach chotára. Nemal povýšenecký vzťah
k drobným ľuďom, prenocúval v chudobných dreveniciach, s mnohými ľuďmi si tykal.
Po zvolení za poslanca Národného zhromaždenia sa počet jeho návštev v Pohorelej ešte zvýšil.
Clementis sa snažil všemožne pomáhať tunajším ľudom. Písal žiadosti, interpelácie, niektorých
obhajoval pred súdmi - a to všetko zadarmo. Obec navštívil aj tesne pred odchodom
do emigrácie. Po skončení vojny ani vo vysokých štátnych funkciách nezabudol na svojich
pohorelských voličov. Svedčí o tom stretnutie na oslavách prvého výročia SNP v Banskej
Bystrici, pri jeho návšteve rodného Tisovca a ďalšie. Pričinil sa o presídlenie 50 rodín
z Pohorelej na Nemcami opustené majetky vo Veľkej Lomnici, vyžiadal si krojovanú skupinu
z obce na privítanie maršala Tita pri návšteve Bratislavy a stretol sa s folkloristami
na partizánskom
zjazde
v Prahe
v roku
1947.
Činnosť Dr. Vladimíra Clementisa na Horehroní je spojená najmä s Pohorelou. V úsilí
zachovať jeho pamiatku, každoročne v septembri sa koná v spolupráci s mestom Tisovec
diaľkový turistický pochod z Pohorelej do Tisovca, pod názvom Clementisovou cestou. Prvý
ročník bol v roku 1982. V obci na počesť Vladimíra Clementisa bola jeho menom nazvaná
jedna
z hlavných
ulíc.

KLIMKOVIČ Vojtech

- maliar, rodák z Košíc, zdržiaval sa v obci v roku 1855 a neskôr.
- zakladateľ a riaditeľ MÚZEJNÉHO SPOLKU A MÚZEA V KOŠICIACH
Je autorom olejomaľby na hlavnom oltári v kostole - SVÄTÝ ŠTEFAN, KRÁĽ UHORSKÝ (pozn.
obraz bol zložený pri poslednej rekonštrukcii oltára, v súčasnosti zdobí schodište farského
úradu)).
Namaľoval
aj
obraz
Slováci
v Pohorelej.
Narodil

sa

22.3.1833

v Košiciach,

zomrel

9.2.1885

v Košiciach.

Pokračovateľ slávnej maliarskej rodiny pomáhal najprv staršiemu bratovi Floriánovi a otcovi
pri maľovaní oltárnych obrazov. Jeho oltárne obrazy nájdeme v kostoloch v Držkovciach,
Toryse, Košických Hámroch, Kokošovciach, Smolníku a v ďalších východoslovenských
dedinách. Už v mladom veku sa prejavil ako zdatný portrétista a tieto svoje vlohy si doplnil
vzdelaním na viedenskej akadémii. Vrátil sa do rodných Košíc, kde učil a kde v roku
1872 spolu s bratmi založil Hornouhorský mestský spolok, z ktorého sa zrodilo múzeum.
Vojtech Klimkovics bol v rokoch 1876 - 85 jeho riaditeľom. Mal vyvinutý pozorovací talent
a cit pre detaily života, čo sa odrazilo na jeho kresbách i maľbách (Slováci z Pohorelej,
Kováčska dielňa, Hudci vo fujavici...). Cenné sú aj jeho litografie zachytávajúce Košice
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v 50. rokoch 19. stor. Hoci ním rodinná maliarska tradícia vymrela, zachoval jej odkaz
vychovaním mnohých kvalitných výtvarníkov, ktorí svojím dielom presiahli hranice Košíc (Ľ.
Csordák, L. Horovitz...)

1.10. Symboly obce
Návrhy obecných symbolov schválilo Obecné zastupiteľstvo Pohorelá na svojom zasadnutí dňa
20.6.1997 (bod B/5 Uznesenia č. 17). Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky zapísala obecné symboly do Heraldického registra Slovenskej republiky v marci 1998
pod signatúrou P-79/98.
Erb obce
Erb obce Pohorelá pozostáva z troch bielych kvetov čemerice s dvoma listnatými stopkami
vyrastajúce z modrého trojvŕšia v červenom štíte. Čemericu zelenú (Helleborus uiridis)
spomína v stati "Zvieranie lesných plodín" autor Michal Markuš, odvolávajúci sa na dielo
Veszelského z roku 1798 (publikácia Horehronie - SAV Bratislava 1969) ako rastlinu
používanú horehronskými a gemerskými pastiermi na liečenie zvierat. Vďaka tomu sa dostala
do znakov obecných pečatí niektorých horehronských obcí založených na valaskom práve.
(Autorom návrhu erbu obce je Mgr.Peter Návoy - obecný kronikár a učiteľ v ZŠ.)
Vlajka obce
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/8). modrej (1/8),
bielej (2/8), modrej (1/8), červenej (2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi,
t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej strany.
(Autorom návrhu vlajky obce a obecnej pečate je Ján Pompura - pracovník OÚ.)

- Historická pečať

- Erb obce

- Obecná pečať

- vlajka obce

1.11. Samospráva obce
Obec Pohorelá samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a
jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon,
ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
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ORGÁNY OBCE:
Funkciu starostky obce Pohorelá vykonáva od 2.1.2015 Ing. Jana Tkáčiková.
Starosta obce:
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu
je verejná funkcia.
Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce.
Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych
vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce.
Poslanci Obecného zastupiteľstva Pohorelej boli zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy
obcí dňa 10.11.2018. Funkcie sa ujali zložením sľubu dňa 5.12.2018:
Peter Frajt, bytom Orlová 608
Ľubomíra Lysinová, bytom Orlová 625
Ing. Rastislav Raši, PhD., bytom Nová 320
Ing. Anna Pravotiaková, bytom Za Vŕšok 839
Ján Kanoš, bytom Orlová 631
Ing. Marek Syč, PhD., bytom Orlová 618
Ing. Róbert Tlučák, bytom Kpt. Nálepku 74
Ján Šulej, bytom Clementisova 753
Ing. Jozef Baran, M. R. Štefánika 683
Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a
kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb
zvolených obecným zastupiteľstvom.
Obecným zastupiteľstvom boli zriadené tieto komisie OZ:
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce:
predseda:
Ján Šulej,
členovia:
Peter Frajt,
Ing. Anna Pravotiaková,
Komisia pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch:
predseda:
Ing. Róbert Tlučák,
členovia:
Ing. Jozef Baran,
Ing. Rastislav Raši, PhD.,
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a marginalizované skupiny
predseda:
Ľubomíra Lysinová,
členovia:
Mgr. Ľubomíra Janošková,
Komisia pre verejný poriadok, stavebné veci, územné plánovanie a životné prostredie:
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Ing. Rastislav Raši, PhD.,
Peter Frajt,
Ing. Anna Pravotiaková,
Ján Šulej,

Komisia pre školstvo, šport a kultúru:
predseda:
Ján Kanoš,
členovia:
Ján Haluška,
Jozef Maťúš,
Ing. Andrej Polák,
Ján Šulej,
Komisia pre rozvoj obce:
predseda:
Ing. Jozef Baran,
členovia:
Ján Haluška,
Ing. Martin Lakanda,
Jozef Tlučák,
Igor Macháč,
Komisia Zboru pre občianske záležitosti:
predseda:
Ing. Anna Pravotiaková,
členovia:
Mária Rochovská,
Mária Bugajdová,
Mária Račeková,
Ing. Mária Datková,
Bc. Dáša Lakandová,
Jozef Maťúš,
Matej Vojtko,
Peter Gandžala,
Marianna Gandžalová,
Marianna Hlavatá,
Darina Poláková,
Jana Haľaková,
Veronika Bodnáriková.

Obecný úrad je výkonným orgánom.
Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia a rozhodnutia starostu.
Prácu obecného úradu organizuje starostka.
Obecný úrad mal v roku 2019 piatich zamestnancov (na úväzok 4,8):
Dana Bodnáriková - evidencia obyvateľstva, matrika, overovanie listín a podpisov,
podateľňa, hlásenie oznamov, správa cintorína
Marianna Gandžalová - faktúry, bytové hospodárstvo,
Janka Majkuthová - správa daní a poplatkov, drobné stavby, správa nehnuteľného majetku
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Ján Pompura - všeobecná vnútorná správa, podnikateľské subjekty, samostatne hospodáriaci
roľníci, odpadové hospodárstvo, civilná ochrana, správa informačných systémov
Anna Syčová - mzdová agenda, agenda sociálnych vecí
Obecný úrad nemá oddelenia, pracovníci vykonávajú kumulované funkcie.
Obec Pohorelá má aj ďalšie organizačné jednotky, ktoré sú priamo riadené starostom obce.
Ich činnosť, materiálové zabezpečenie a administratívu vykonáva obecný úrad.
Matričný úrad
- obec vykonáva matričnú činnosť ako prenesený výkon štátnej správy.
Matrika je štátna evidencia o osobnom stave obyvateľov SR, ktoré sa narodili, uzavreli
manželstvo alebo zomreli na území obce. Tvorí ju kniha narodení, kniha manželstiev a kniha
úmrtí.
Výnosom MV SR č.207-2005/04291 z 3.11.2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania
dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík je od 1.1.2006
znížený úväzok matrikárky v našej obci z 0,6 pracovného úväzku (úväzok pri prechode
kompetencií na obce v roku 2004) na 0,2 pracovného úväzku. Matrikárka Dana Bodnáriková
zabezpečuje výkon matričnej činnosti pre obyvateľov Pohorelej a Vaľkovne.
Náklady spojené s činnosťou matričného úradu sú čiastočne financované zo Štátneho rozpočtu
SR.
Administratívno-technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku vykonáva
a personálnu agendu, účtovnú evidenciu, hospodársku a technicko-prevádzkovú agendu vedie
obecný úrad.
Opatrovateľská služba
K 31.12.2019 poskytoval obecný úrad opatrovateľskú službu pre 29 občanov. Na výkon
opatrovateľskej služby je k 31.12.2019 zamestnaných pri obci 27 opatrovateliek. Ich činnosť je
kontrolovaná a koordinovaná Mgr. Ivanou Jankurovou – pracovníčkou Spoločného obecného
úradu v Heľpe.
Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, teda takým,
ktorí potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov,
nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím. Služba je
spoplatňovaná v zmysle VZN č.3/2009 v znení dodatku č. 4 k VZN 4/2009.
V rámci fiškálnej decentralizácie sa opatrovateľská služba stala originálnou kompetenciou
obce. Administratívno-technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku vykonáva
a personálnu agendu opatrovateľskej služby, účtovnú evidenciu, hospodársku a technickoprevádzkovú agendu, štatistické zisťovania, koordináciu s orgánmi štátnej správy vedie Obecný
úrad v Pohorelej.
Opatrovateľská služba je financovaná z rozpočtu obce a dňa 11. 12. 2018 bol Implementačnou
agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny našej obci schválený projekt: Podpora
opatrovateľskej služby. Týmto sa našej obci podarilo získať ďalší finančný príspevok vo
výške: 156.000,00 EUR. Obec Pohorelá v súlade s projektovým zámerom využije získanú
dotáciu na poskytovanie opatrovateľskej služby v súlade s cieľmi opatrovateľskej služby
a starostlivosti o odkázané osoby v ich prirodzenom prostredí.
Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby
Cieľová skupina projektu:


deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
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zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo
verejnom aj v neverejnom sektore

Aktivita
projektu:
Poskytovanie
opatrovateľskej
služby
Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa: 156 000,00 €
Začiatok
realizácie
hlavných
aktivít
projektu:
marec
2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: apríl 2021
V rámci projektu bude podporených 11 kapacít služieb na komunitnej úrovni, v domácom
prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí.
Aktivačná činnosť a malé obecné služby
- jedná sa o formy aktívnych opatrení na trhu práce, ktorej cieľom je podpora udržiavania
pracovných návykov uchádzača o zamestnanie.
Administratívno-technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku vykonáva
a personálnu agendu aktivačnej činnosti účtovnú evidenciu, hospodársku a technickoprevádzkovú agendu, štatistické zisťovania, koordináciu s orgánmi štátnej správy vedie Obecný
úrad v Pohorelej.
Komunitné centrum Pohorelá
Obec Pohorelá na základe zmluvy s Implementačnou agentúrou pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia prevádzkuje od mesiaca február 2015 Komunitné centrum.
Komunitné centrum je zariadenie, poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie,
pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov,
zároveň vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú
rehabilitáciu a sociálnu prácu prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a
komunitných služieb. Prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých
sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb
sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni.
Komunitné centrum Pohorelá je zariadenie bez právnej subjektivity.
V komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej
situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti
sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej
lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, poskytujú
odborné činnosti, iné činnosti a aktivity.
Cieľom je podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania
sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej
činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít.
Komunitné centrum Pohorelá je umiestnené v priestoroch Obecného úradu v Pohorelej.
Pracovníci KC: Odborný pracovník poverený riadením komunitného centra – Mgr. Ivana
Vojtko Kubandová: koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti
a aktivity projektu v obci.
Odborný pracovník komunitného centra – Mgr. Ľubomíra Janošková: pomáha zvyšovať
zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu
k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť.
Pracovník komunitného centra – Marta Tešlárová: asistuje odbornému pracovníkovi pri
výkone jeho činnosti podľa pokynov a pod metodickým vedením odborného pracovníka.
Služby poskytované v KC: sociálne poradenstvo, komunitná práca a komunitná rehabilitácia,
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nízkoprahové programy pre deti a mládež, výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby, právne
poradenstvo.

Knižnica –
Obec Pohorelá zabezpečuje prístup ku knihám pre všetkých obyvateľov dokonca
v dvoch knižniciach.
Tzv. „školská knižnica“ je v priestoroch základnej školy. Žiakom a pracovníkom
základnej školy je prístupná 3x týždenne. Knižnica má 2 zamestnancov. Vedúcou knižnice je
p.Dáša Lakandová. Knižnica má k dispozícii 4.027 kníh (788 odborná literatúra, 3.239 krásna
literatúra). Okrem výpožičiek sa v knižnici konajú aj rôzne akcie: napr. besedy o knihách,
besedy o významných ilustrátoroch kníh, čitateľský maratón, popoludnia v knižnici, výstavy
kníh, ilustrácie rôznych rozprávkových postáv, čítanie a prezeranie si detských kníh so žiakmi
školského klubu detí, záujmové činnosti so žiakmi ŠKD, aktivity v rámci zájmových krúžkov,
atď. Knižnica je od roku 2003 (po prevode zriaďovateľskej funkcie na obec) financovaná
z rozpočtu obce.
Obecná knižnica je určená pre všetkých obyvateľov obce. Knižnica je otvorená 1x týždenne.
Vedúcou knižnice je Mgr. Mária Šulejová. Knižnica má k dispozícii 6.801 kníh
- pre dospelých: 1.005 odborná literatúra, 3.310 krásna literatúra
- pre deti: 209 odborná literatúra, 2.277 krásna literatúra
Dobrovoľný hasičský zbor obce–
Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý
plní úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a všeobecne záväzných
nariadení obce.
DHZO vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a
iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa
svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.
Obec podľa § 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov
financuje náklady na ochranu pred požiarmi z vlastných príjmov, sponzorských darov a
príspevkov poisťovní.
Zriadenie DHZO bolo podľa § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení
neskorších predpisov schválené obecným zastupiteľstvom dňa 6.5.2003 prijatím uznesenia č.
B/13.
Veliteľom DHZO je Jozef Siman.
Dobrovoľný hasičský zbor obce Pohorelá má 30 členov (z toho 20 členov spĺňajúcich
podmienky pre zásahovú činnosť).
K dispozícii má tieto prostriedky strojnej služby: CAS 25 - Š 706 RTHP, CAS 32 - T 148 a PPS
12 (2ks).

Výročná správa Obce Pohorelá za rok 2019

-28-

Dobrovoľný hasičský zbor,
je záujmové združenie občanov bez právnej subjektivity. DHZ bol v Pohorelej
založený roku 1921. V súčasnosti má 61 členov (53 mužov a 8 žien). Predseda
je p. Jozef Siman.
Činnosť Obecného hasičského zboru i Dobrovoľného hasičského zboru je financovaná
v prevažnej miere z rozpočtu obce.

Hlavný kontrolór obce Pohorelá
Funkciu
hlavnej
kontrolórky
obce
Ing. Mária Pohančaníková z Polomky.

Pohorelá

od

roku

2011

vykonáva

Hlavný kontrolór kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva
podľa osobitných predpisov, kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce, kontroluje
vybavovanie sťažností a petícií, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane nariadení obce, kontroluje plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
kontroluje dodržiavania interných predpisov obce a kontroluje plnenia ďalších úloh
ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podlieha obecný úrad, všetky organizačné zložky obce, ako aj rozpočtové
a príspevkové organizácie zriadené obcou.
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OBEC POHORELÁ
(organizačná schéma)

Obecné zastupiteľstvo
Hlavný kontrolór

Komisie
pri OZ

•Komisia na ochranu
verejného záujmu pri
výkone funkcií
funkcionárov obce
•Komisia pre financie,
obchod, podnikanie
a sestovný ruch
•Komisia pre sociálne veci,
zdravotníctvo
a margalizované skupiny
•Komisia pre verejný
poriadok, stavebné veci,
územné plánovanie
a životné prostredie
•Komisia pre školstvo,
šport a kultúru

Základná škola
s materskou školou
Základná škola
Materská škola
Školská jedáleň
Školský klub
Školská knižnica

Starosta
Obecný úrad
Aktivačné
práce
Opatrovateľ
ská služba

Komunitné
centrum
Čistička
odpadových
vôd
Dom
smútku
Miestna
knižnica
Obecný
hasičský
FSk zbor
Kráľova
hoľa
DFS Mladosť
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2. HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2019
Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Informácie o vývoji konsolidovaného celku
Obec Pohorelá dosiahla za rok 2019 schodok hospodárenia vo výške 132 029,50 €.
Hospodárenie obce v roku 2019 bolo vyrovnané a stabilné. V hospodárení obce sa
nenachádzajú významné neistoty ani riziká, ktoré by mohli narušiť jej stabilitu. Po ukončení
roka do vypracovania výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu.
Konsolidovaný celok obce Pohorelá predstavuje:
Názov
a adresa
účtovnej
jednotky
Obec Pohorelá
ZŠ s MŠ
Pohorelá

IČO

Druh
vzťahu

Právna
forma
Obec

Konsolido
vaný
podiel
(%)
100

00313696

Materská ÚJ

37828363

Dcérska ÚJ

Súčasťou súhrnného
celku od do
1.1.2019

31.12.2019

RO

100

1.1.2019

31.12.2019

Obec Pohorelá ako materská účtovná jednotka oboznámila svoju účtovnú jednotku o
povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019.
Na základe toho konsolidovaná účtovná jednotka predložila účtovnú závierku. Z predložených
údajov bola zostavená agregovaná súvaha a agregovaný výkaz ziskov a strát. Následne
konsolidačnými operáciami boli konsolidované pohľadávky a záväzky, náklady a výnosy a
vlastné imanie.
Technika konsolidácie bola vykonaná s využitím programového vybavenia URBIS.
Na základe konsolidácie sa zostavila konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát
a poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2019.

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

Bežné príjmy spolu

1 822 947,21

z toho : bežné príjmy obce

1 758 933,08

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

64 014,13
1 677 253,97
812 021,92
865 232,05

Bežný rozpočet

145 693,24

Kapitálové príjmy spolu

400 003,58

z toho : kapitálové príjmy obce

400 003,58

kapitálové príjmy RO

0,00
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Kapitálové výdavky spolu

659 750,84

z toho : kapitálové výdavky obce

659 750,84

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

-259 747,26

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-114 054,02
-17 975,48

Vylúčenie z prebytku

-132 029,50

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

133 080,01

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií

133 080,01

PRÍJMY SPOLU

2 356 030,80

VÝDAVKY SPOLU

2 337 004,81

Hospodárenie obce

19 025,99
-17 975,48

Vylúčenie z prebytku – nevyčerpaná dotácia ZŠ dopravné

1 050,51

Upravené hospodárenie obce

Hlavné údaje z individuálnej a konsolidovanej súvahy
a) za materskú účtovnú jednotku
P.č.
A
A.I
A.II
A.III
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V
B.VI
B.VII
C

P.č.
A
A.I
A.II

Položka aktív
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
krátkodobé
Časové rozlíšenie

Rok 2019
7 535 329,36
6 538 348,61
33 293,42
5 988 901,19
516 154,00
993 605,64
0,00
455 303,02
0,00
47 552,99
490 749,63
0,00

Rok 2018
7 410 283,98
6 258 057,67
33 293,42
5 708 610,25
516 154,00
1 148 280,49
0,00
475 081,42
0,00
63 426,63
609 772,44
0,00

0,00

0,00

3 375,11

3 945,82

Položka pasív
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy

Rok 2019
7 535 329,36
3 039 007,93
12 237,12
0,00

Rok 2018
7 410 283,98
3 037 874,28
12 237,12
0,00
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A.III
A.III.1
A.III.2
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V
C

Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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3 026 770,81
3 025 637,16

3 025 637,16
2 980 811,88

1 133,65
103 935,91
700,00
17 975,48
3 778,85
81 481,58
0,00
4 392 385,52

44 825,28
53 294,79
700,00
9 437,15
2 283,19
40 874,45
0,00
4 319 114,91

Položka aktív
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
krátkodobé
Časové rozlíšenie

Rok 2019
7 605 772,22
6 993 560,56
33 293,42
6 444 113,14
516 154,00
608 343,67
1 886,31
0,00
0,00
47 563,61
558 893,75
0,00

Rok 2018
7 479 103,83
6 732 908,22
33 293,42
6 183 460,80
516 154,00
741 521,32
1 383,70
0,00
38,46
63 426,63
676 672,53
0,00

0,00

0,00

3 867,99

4 674,29

Položka pasív
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov

Rok 2019
7 605 772,22
3 039 901,55
12 237,12
0,00
3 027 664,43
3 026 716,91

Rok 2018
7 479 103,83
3 038 804,03
12 237,12
0,00
3 026 566,91
2 981 572,25

947,52

44 994,66

0,00
172 111,40

0,00
119 955,80

b) za konsolidovaný celok
P.č.
A
A.I
A.II
A.III
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V
B.VI
B.VII
C

P.č.
A
A.I
A.II
A.III
A.III.1
A.III.2

Výsledok hospodárenia za bežné obdobie

A.IV.
B

Podiely iných účtovných jednotiek
Záväzky

Výročná správa Obce Pohorelá za rok 2019

B.I
B.II

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

B.III
B.IV
B.V
C

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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700,00
17 975,48

700,00
9 437,15

4 958,56
148 477,36
0,00
4 393 759,27

3 299,26
106 519,39
0,00
4 320 344,00

Hlavné údaje z individuálneho a konsolidovaného výkazu ziskov a strát:
a) za materskú účtovnú jednotku
Položka
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a oprav.pol. a zúčt.čas. rozlíšenia
Finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
Náklady spolu
Tržby za vlastné výkony a tovar
Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek a účtovanie
čas.rozlíšenia
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Rok 2019
85 832,66
190 617,16
503 293,15
3 165,14
35 576,72

Rok 2018
89 402,62
135 060,85
410 983,14
708,50
23 118,85

400 312,76
7 095,11
0,00
184 973,43

390 831,15
4 610,95
0,00
175 618,17

1 410 866,13
47 497,25

1 230 334,23
41 883,00

852 201,50
10 892,48
700,00

795 965,76
14 662,09
700,00

0,00

0,00

500 708,55

421 948,66

1 411 999,78
1 133,65

1 275 159,51
44 825,28

1 133,65

44 825,28

Rok 2019
173 993,93
272 907,05

Rok 2018
160 534,25
156 150,95

b) za konsolidovaný celok
Položka
Spotrebované nákupy
Služby
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1 197 306,16
3 165,14
35 576,72

1 037 503,75
714,50
23 118,85

Odpisy, rezervy a oprav.pol. a zúčt.čas. rozlíšenia

419 951,36

410 469,75

Finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov

7 747,65
0,00
10 000,00

6 495,13
0,00
11 838,50

2 120 648,01
83 322,92
0,00
851 701,00

1 806 825,68
88 129,25
0,00
795 505,30

12 097,21
700,00

17 040,94
700,00

1 173 774,40

950 444,85

2 121 595,53
947,52

1 851 820,34
44 994,66

947,52

44 994,66

Náklady spolu
Tržby za vlastné výkony a tovar
Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek a účtovanie
časového rozlíšenia
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Ing. Jana Tkáčiková, v.r.
starostka obce
Vypracovali: 1.-1.19: Ing. Jana Tkáčiková, OÚ Pohorelá
2.: Ing. Miroslav Hýbl, Banská Bystrica

