Zápisnica
zo zasadnutía obecného zastupiteľstva v Pohorelej, konaného dňa
30.06.2014 v zasadačke obecného úradu v Pohorelej.
Prítomní: starosta obce - Ing. JozefKalman.
poslanci OZ - Ján Sulej, Ing. Stefan Kráľ, Ing. Jozef Baran, Ján Haluška, Matej

Gandžala. Ing. Rastislav Raši, PhD, Ing. Martin Lakanda, Mgr. JozefŠajša
Anna Syčová - pracovníčka OU - zapisovateľka, Ján Pompura, Mária Hazáková zamestnanci OU.

Bc. Mária Pohančaníková - hlavná kontrolórka

Mária Lilková - pracovníčka spoločného obecného úradu na úseku opatrovateľskej
služby

Neprítomní: poslanci OZ -_ Ing. Ivan Pompura

1. Otvorenie

Zasadnutie otvoril aviedol Ing. Jozef Kalman, starosta obce. Privítal prítomných
poslancov a prizvaných a oboznámil ich s návrhom programu.
1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Infonnácie starostu obce

5. Informácie p. Márie Lilkovej - pracovníčky SOU na úseku opatrovateľskej služby
6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2013
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014
8. Záverečný účet obce za rok 2013

9. Úprava rozpočtu Obce Pohorelá a ZŠsMŠ na rok 20 14
10. Platové pomery starostu obce a hlavnej kontrolórky
11. Zámer odpredaja obecných pozemkov
12. Rôzne
13. Uznesenia
14. Diskusia

15.Záver

Hlasovanie:

Za: 8 Proti: O
Návrh programu bol schválený.

Zdržal sa:O

Starosta navrhol, aby sa najprv prerokoval bod č. 5 - informácie pracovníčky SOU na
úseku opatrovateľskej služby, vzhľadom na prítomnosť p. Lilkovej.
Hlasovanie:

Za: 8 Proti:0 Zdržal sa:0

Návrh na zmenu programu bol schválený.

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov

Do návrhovej komisie boli navrhnutí ajednomyseľne schválení:
Ján Sulej, Ing. Stefan Kráľ a Ing. Rastislav Raši.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a tiežjednomyseľne schválení:
Ing. JozefBaran a Ing. Martin Lakanda.
Hlasovanie:

Za: 8 Proti:0 Zdržal sa: O

5. Informácie p. Lilkovej - pracovníčky SOU na úseku opatrovateľskej služby
OZ vzalo na vedomie informácie pracovníčky SOU na úseku opatrovateľskej služby.
P. Mária Lilková informovala prítomných, ako prebieha zavedenie opatrovateľskej
služby vdomácnosti opatrovaného - prakticky celý postup od zaradenia
opatrovaného do stupňa odkázanosti, lekárske posudky, počet hodín OSl, ktoré sa na
základe posudku ustanovia ap. Porovnala úhrady za opatrovateľskú službu a počty
opatrovateliek vokolitých obciach. Informovala prítomných, že všetky
opatrovateľky absolvovali kurz opatrovania. Poslanci sa informovali aj o vykonávaní
kontroly opatrovateľskej služby v domácnosti opatrovaných.

4. Informácie starostu obce

Poslanci vzali na vedomie informácie starostu obce o schválených dotáciách pre obec:
územný plán /4.400,- /
obnovenie priestranstva pod rod. domom č. 262 - /5.000,- / - priestor bude
vyriešený aj s prevádzkou galantérie

obec chce dať žiadosť opríspevok na rekonštrukciu budovy bývalej materskej
školy

projekt 20. poludník oddychový bod svýhliadkou na Orlovú - poludník

prechádza cez kataster obce - /700,- dotácia z BBSK/
Dalej starosta informoval, že:
sa pripravuje projekt na chodníky a zeleň v obci, ale najprv sa musia vyriešiť
vlastnícke vzt'ahy

máme žiadosť na Lesy SR na pokládku alfaltu na ulici Orlovej
v lokalite "Hrable - Salašná" bude 5 km komunikácie pokrytej asfaltom

starosta tlmočil poďakovanie za bezodplatný prevod osobného motorového vozidla

MITSUBISHI L 200 2.5TD do vlastníctva obce Pohorelá Slovenskej agentúre
životného prostredia Banská Bystrica - p. Ing. Martinovi Lakandovi
poďakoval za pomoc a účasť prítomných pri uvítaní kráľovskej návštevy bývalého
bulharského premiéra a posledného bulharského cára J.V. Simeona II. s manželkou
kráľovnou Margaritou

6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej cinnosti za rok 2013
Poslanci OZ vzali na vedomie správu HK, ktorú predniesla Bc. Pohančaníková.
So správou boli oboznámení vopred, dostali ju ako materiál k OZ.
7. PIán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na II. polrok 2014

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok predniesla Bc. Pohančaníková.

Ing. Král' navrhol zapracovať aj kontrolu hospodárenia ZŠsMŠ, kontrolovať aj konkrétne
veci - platenie faktúr, kontrolu pohľadávok,, záväzkov ap.
OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014
s pripomienkami.
Hlasovanie:

Za: 8 Proti: O Zdržal sa: O

8. Záverecný účet obce za rok 2013
Materiál dostali poslanci vopred, bližšie vysvetlila p. Hazáková, ekonómka obecného úradu.
Stanovisko finančnej komisie k hospodáreniu, návrhu záverečnému účtu za rok 2013 a k
úprave rozpočtu na rok 2014 predniesol predseda finančnej komisie Ing. Kráľ - odpomčil
schváliť.

OZ vzalo na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 odpomčenie schváliť.
OZ vzalo na vedomie aj stanovisko hlavnej kontrolórky k hospodáreniu, návrhu záverečnému
účtu za rok 2013 a k úprave rozpočtu na rok 2014 - odporučila schváliť a doplniť tabuľku za
rok 2012 - pre porovnanie.

OZ vzalo na vedomie hodnotiacu správu Programového rozpočtu za rok 2013.
OZ schválilo v súlade s ustanoveniami §16 zákonaNR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov záverečný účet Obce Pohorelá a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad.

OZ schválilo v súlade s stanoveniami § §15 a 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov tvorbu rezervného fondu obce vo výške 34.800,- z prebytku
hospodárenia obce za rok 2013
Hlasovanie:

Za:8

Proti: O

Zdržal sa: O

9. Úprava rozpoctu Obce Pohorelá a ZŠsMŠ na rok 2014
OZ vzalo na vedomie požiadavku riaditeľa rozpočtovej organizácie obce Základná škola s
materskou školou Pohorelá o navýšenie dotácie z rozpočtu obce pre rok 2014 o 15.307 .
Návrh úprav rozpočtu predniesla p. Hazáková, ekonómka obecného úradu. Nakoľko

riaditeľ ZŠsMŠ žiadal nayýšenie, musí dať rozpočet podrobnejší, lebo už teraz OÚ dáva
do ZSsMS viac, akoje nonnatív. Musí tiež doložiť čerpanie za roky 2012, 2013.
Hlavná kontrolórka predniesla súhlasné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Pohorelá, s
návrhom, aby sa schválili úpravy rozpočtu obce ana ďalšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva sa schváli rozpočet školy.
OZ požíadalo riaditeľa rozpočtovej organizácie obce Základná škola s materskou školou

Pohorelá o predloženie návrhu úpravy rozpoctu na rok 2014 spolu s čerpaním za roky
2012 a 2013 v členení na podpoložky podľa fiinkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov
a výdavkov na prejednanie fínančnou komisiou OZ v termíne do koncajúla 2014.
Potom sa poslanci venovali návrhu úprav rozpočtu obce na rok 2014.
Ing. Baran mal otázky kvýdavkovej časti, týkajúce sa čističky odpadových vôd,

kanalizácie, nákladov na zamestnávanie občanov vrámci zmlúv, uzavretých sUPSVR
v Brezne podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z., výmbu stromov, elektrickej energie
a verejného osvetlenia.
Starosta vysvetlil, že sa nám veľmi oplatia zmluvy s UPSVR na zamestnávanie občanov,
lebo na tieto projekty dáva obec len mimmálnu spoluúčasť, ostatné preplatí UPSVR.
Co sa týka výdavkov na verejné osvetlenie, starosta preverí náklady.

Další návrh bol pre hlavnú kontrolórku, aby preverila, či všetci občania, ktorí sú pripojení
na verejnú kanalizáciu si platia stočné. Starosta vysvetlil, že vbudúcnosti sa bude
kontrolovať pripojenie všetkých domácností, ktoré sa pripojiť môžu, spolu so životným
prostredím.
Ing. Raši sa informoval, či sa príspevok na územný plán obce bude dať uhradiť zo
schváleného eurofondu. Starosta mu to potvrdil.
Tiež vysvetlil postup pri žiadosti z eurofondov a čo všetko sa dá do projektu zahmúť
/zateplenie, výmena okien, kúrenie, ap./
OZ schválilo návrh na úpravu rozpočtu Obce Pohorelá na rok 2014 s pripomienkami.
Hlasovanie:

Za:8

Proti: O

Zdržal sa: O

10. PIatové pomery starostu obce a hlavnej kontrolórky
Po predchádzajúcej diskusii k tomuto bodu Ing. Baran navrhol hlasovanie v tajnej voľbe.
Hlasovanie:

Za:6

Proti: 2

Zdržal sa: O

Poslanci hlasovali o dvoch návrhoch platu starostu:
l.Terajší plat starostu zvýšený o 20 %.
Hlasovanie:
Za: 2 Proti: 5

Zdržal sa: 1

2.Zostáva terajší plat starostu.
Hlasovanie:

Za: 6 Proti: 1 Zdržal sa: 1

V súlade s §4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a pňmátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov schválilo
OZ s účinnosťou od 1.7.2014 do konca fúnkčného obdobia mesačný plat starostu obce
Pohorelá Ing. Jozefa Kalmana vo výške 2.257 , čo predstavuje navýšenie základného
mesačného platu starostu určeného podľa §4 ods. 1 horeuvedeného zákona o 38,30 %.
Dalej OZ pristúpilo k hlasovaniu o návrhu schváliť mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke Bc.
Márii Pohančaníkovej o vo výške 0,02 %, t. j. 16,- , v súlade §18c ods. 5) zákona SNR č.
369/1990 Zb. obecnom zriadení.
Hlasovanie:

Za: 2 Proti: 5 Zdržal sa: 1

OZ neschválilo v súlade §18c ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 1.7.2014 na obdobie dvanástich
mesiacov mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke Bc. Márii Pohančaníkovej vo výške
0,02%,t.j.l6,- .

11. Zámer odpredaja obecných pozemkov
OZ vzalo na vedomie stanovisko komisie stavebnej a pre verejný poriadok k žiadostíam -

p. Márie Tasič, ČSA 24/3, Handlová a p. Jozefa Poláka, Kpt. Nálepku 246, Pohorelá o
odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce.
OZ neschválilo zámer prevodu majetku obce -predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov
a)KN-C parc. číslo 163 k. ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, dmh pozemku zastavaná
plocha o celkovej výmere 102 m2,

b)KN-C parc. číslo 164 k. ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, dmh pozemku zastavaná
plocha o celkovej výmere 27 m2;
a vyzýva žiadateľku p. Máriu Tasió o doplnenie a upresnenie dôvodov žiadosti;
Hlasovanie:

Za:0

Proti: 8

Zdržal sa: O

OZ neschválilo zámer prevodu majetku obce -predaj vlastníckeho podielu 1/1 pozemkov
a)KN-E parc. číslo 6490 k. ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, dmh pozemku zastavaná
plocha o celkovej výmere 1 8 m2, a vyzýva žiadateľa p. Jozefa Poláka o doplnenie a
upresnenie dôvodov žiadosti.
Hlasovanie:

Za:0

Proti: 8

Zdržal sa: O

12. Rôzne

Poskytnutiejednorázovej finančnej výpomoci p. Ivanovi Eremiášovi, bytom v Pohorelej,
Poh.Maša3.

Finančná komisia neodporučila žiadosti vyhovieť.
Hlasovanie:

Za:0

Proti: 8

Zdržal sa:O

OZ vzalo na vedomie žiadosť Mgr. Jozefíny Lojdovej o vydanie zákazu vjazdu nákladných
motorových vozidiel do spojovacej ulice medzi ul. Kpt. Nálepku a ulicou Sihla s tým, že táto
požiadavka bude riešená v rámci pripravovanej pasportizácie dopravného značenia
OZ vzalo na vedomie vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
rozpočtovej organizácie obce Základná škola s materskou školou Pohorelá.
OZ vzalo na vedomie informáciu o zápise detí do materskej školy pre školský rok 2014/2015.
OZ konštatovalo zánik mandáhi poslanca Ing. Ivana Pompuru podľa §25 ods. 2 písm. g) zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zňadení z dôvodu dlhodobej neúčasti na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva.

OZ vyhlasuje v súlade s ust. §51 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníčky na poslankyňu Obecného
zastupiteľstva Pohorelej, ktorou na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí
dňa 27.11.2010 je Mgr. Katarma Zibríková.
OZ žiada starostu obce zabezpečiť opravu strechy na budove na ul. Kpt. Nálepku, súp. č. 150,
ktoráje vo vlastníctve obce.
Strecha na prevádzke p. Mateja Gandžaluje poškodená. Stanovisko stavebnej komisie
vyjadril aj Ing. Raši, PhD., - strechu treba opraviť, lebo úlomky padajú na susedný pozemok
a ohrozujú ich.

OZ vzalo na vedomie žiadosť obyvateľov ul. Športovej o opravu miestnej komunikácie pri
fiitbalovom ihrisku s tým, že táto je zahmutá do pripravovaného projektu rekonštmkcie ciest.
OZ vzalo na vedomie zápisnicu zo zasadania komisie pre šport a kultúru.
OZ schválilo pridelenie jednoizbového bytu v bytovke na ul. Kpt. Nálepku č. 260 p. Márii
Gálikovej, t. č. bytom v Pohorelej na ul. Orlovej č. 578.
Hlasovanie:

Za:8

Proti: O

13. Uznesenie

Uznesenie prečítal Ing. Kráľ.

Zdržal sa: O

14. Diskusia

Ing. Raši a Ing. Lakanda sa infonnovali o výmbe stromov v katastri, na svojom
pozemku, v rámci kompetencií obce.
Ing. Kráľ poukázal na nevykosenú poľnohospodársku pôdu.
P. Pompura, pracovník obecného úradu - v Pohorelskom hlásniku boli infonnácie.
Obecné priestranstvá sa kosia pracovníkmi aktivačnej činnosti.

15. Záver

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Pohorelej, dňa 30.06.2014

Rokovanie viedol Ing. JozefKalman, starosta obce.
podpis

Zapísala Anna Syčová

4^
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Overovatelia zápisnice:

Ing. Martin Lakanda

Ing. JozefBaran

