Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 06.03.2015 na Obecnom úrade v Pohorelej.
Prítoinní: starostka obce - Ing. Jana Tkáčiková

voslanci OZ - Mgr. Katarína Zibríková, Peter Frajt, Ján Šulej, Ing. Marek Syč,
PhD, Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert Tlučák, Peter Pletka, Ľubomíra Lysinová.

hlavná kontrolórka - Bc. Mária Pohančaníková

zavisovateľka - Anna Syčová
OUPohorelá - Ján Pompura

Neprítomní: Ing. Anna Pravotiaková - ospravedlnená
1. Otvorenie

Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce.

Privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom programu:
1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov, schválenie programu OZ
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zápis do obecnej kroniky za rok 2012

5. Plán vykonávania štátneho odbomého dohFadu nad miestnymi komunikáciami
6. Žiadosť o prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá
7. Implementácia prístupu LEADER v Programovom období 2014-2020 prostredníctvom
vzájomnej spolupráce Verejno-súkromňého partnerstva Horehron

8. Príprava a spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP Horehron pre
Programové obdobie 2014-2020 aparticipáciu obce najej spravovaní

9. Financovaiúe spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP Horehron, ktoré
je podmienenéjej úspešnou implementáciou
10. Ziadosti občanov o sociálnu výpomoc
11. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014

12. Predlženie nočného svietenia verejného osvetlenia
13. Podmienky inštalácie bankomatu Slovenskej sporiteľne
14. Informácie starostky obce
15. Diskusia

16. Uznesenie

H.Záver
OZ schválilo návrh programu.
Hlasovanie:

Za: 8 Proti: O

Zdržal sa: O

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Katarína Zibíková, Bc. Maroš Siman,
Ing. Róbert Tlučák a overovateľov zápisnice: Peter Frajt, Ján Šulej, '
Hlasovanie:

Za:8

Proti: O

Zdržal sa: O

3. Kontrola plnenia uznesení

Starostka nebola zaviazaná uznesením z minulého zastupiteľstva.
4. Zápis do obecnej krpniky za rok 2012

OZ schválilo návrh na zápis do obecnej kroniky.
Hlasovanie:

Za;8

Proti: O

Zdržal sa: O

5. PIán vykonávania štátneho odborného dohľadu nad miestnymi komunikáciami
OZ schválilo:

l.Plán štátneho odbomého dohľadu nad miestnymi a účelovými komunikáGÍami v obci

Pohorelápodľa §3c ods. 1 písm. d) zákona č. 135/1961 Z. z; o pozemných
komunikáciách v znení neskorších doplnkov:

- ulice Clementisova, M. R. Štefánika, Orlová, Partizánska, Jánošíkova, Pod Brezinou:
máj 2015
miestna časť Pohorelská Maša: august 2015

ulice Hviezdoslavova, Jesenského, Za Vŕšok, Športová, Školská /Sihla/, Nová:
október2015

Štátny odbomý dohľad vykoná Spoločný stavebný úrad v Polomke v súčinnosti s komisiou
pri OZ pre verejný poriadok, stavebné veci, územné plánovanie a životné prostredie.
Hlasovanie:

Za:8

Proti: O

Zdržal sa: O

v

6. Ziadosť o prevod nehnuteľnosti vo

Obce Pohorelá

Obecné zastupiteľstvo schválilo:

1. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce - predaj vlastníckeho podielu
1/lppzemkovKN-C:

a) parc. číslo 163 v k. u. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 102 m2,

b) parc. číslo 164 y k. ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 27 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 p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marii Tasic, rod. Palusová, ČSA 24/3, 972 51 Handlová, nar. 12. 11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1981,
trvale bytom: ČSA 24/3, 972 51 Handlová, za cenu 3 EUR/m2, t. j. spolu: 387 EUR.

Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Dôvodom osobitného zreteľaje skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu
k pozemku zastavaného stavbou, ktorýje vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemokje obcou
nevyužívaný aje pre obce prebytočným majetkom.
Hlasovanie:

Za:8

Proti: O

Zdržal sa: O

2. trojpätinovou väčšinou poslancov prevod majetku obce - predaj vlastníckeho podielu
1/lpozemkovKN-E:

a) parc. číslo 6490 v k. ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 18 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 p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jozefa Poláka, rod. Polák, Kpt. Nálepku 246,976 69 Pohorelá, nar.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.
7. 1953. ti-vale bytom: Kpt. Nálepku 246, 976 69 Pohorelá za cenu 3 EUR/m2, t. j. spolu;

54 EUR.

Poplatky spojené^ prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Dôvodom osobitného zreteľaje skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoriapriľahlú plochu
k pozemku zastavaného stavbou, ktorýje vo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojím
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemokje obcou
nevyužívaný aje pre obec prebytočným majetkom.
Hlasovanie:

Za:8

Proti:0

Zdržal sa: O

7. Implementácia prístupu LEADER v Programovom období 2014-2020
prostredníctvom vzájomnej spolupráce Verejno-súkromného partnerstva
Horehron

8.- Príprava a spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP Horehron pre
Programové obdobie 2014-2020 a participáciu obce na jej spravovaní
9. Financovanie spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP Horehron,
ktoré je podmienené jej úspešnou implementáciou

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1. Implementáciu' pristupu LEADER v Programovom období 20 14-2020

prostredníctvom vzájomnej spolupráce obcí Verejno-súkronmého partnerstva
Horehron,

2. Prípravu a spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP Horehron pre
Programové obdobie 2014-2020 a participáciu obce najej spracovaní,
3. Financovanie spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP Horehron, ktoré
je podmienenéjej úspešnou implemeútáciou.
Hlasovanie:

Za:8

Proti: O

Zdržal sa: O

10. Ziadostí občanov o sociálnu výpomoc
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej neschválilo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Žiadosť Gejzu
Harvana, nar. 18. 1. 1957, bytom Hronom 829, Pohorelá o sociálnu
v^omoc vo výške 1.800 eur,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Žiadosť Jaroslava
Kybáka, nar. 28.11.1971, bytom: Za Vŕsok 219, Pohorelá o sociálnu
výpomoc vo výške 400 eur.
Hlasovanie:

Za:8

Proti: O

Zdržalsa:O

11. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
OZ schválilo správu o činnosti HK. Predniesla Bc. Mária Pohanôaníková.
Hlasovanie:

Za:8

12. Predlženie

Proti: O

Zdržal sa: O

svietenia verejného osvetlenia

Obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh na predÍženie nočného svietenia v obci
Pohorelá v pracovných dňoch od 3.00 hodiny rannej a v čase víkendu - piatok, sobota
non-stop.

Hlasovanie:

Za:2

Proti: 5

Zdržal sa: 1

13. Podmienky inštalácie bankomatu SIoveaskej sporiteľne

Obecné zastupiteľstvo neschválilo uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou ohľadom
inštalácie ATM ako produktu na obdobiejedného roká z dôvodu nevýhodných podmienok pre

Hlasovanie:

Za:0

Proti: 8

Zdržal sa: O

14. Informácie starostky obce
15. Diskusia

Starostka obce navrhuje:
- aby sa pomocou obcai^ov, ktorí sú zamestnaní v rámci zmlúv s UPSVR
pomohlo s prácami okolo kostola a cintorína, či už ide o pomocné práce, alebo aj
odbomé - murári -ap.
xxxxxxxxxxxx
- vyriesiť odtok vody na komunikácii - na ulici Clementisovej - od domu p. Jána
Cipera,
pri železničnej stanici a v Pohorelskej Maši, časť Krivý potok,
- oplotenie cintorína, opomý múr,
- presťahovanie bezdomovkynexxxxxxxxxxxxx
Viery Muškovej do DSS Hriňová, obecje tam viazaná
menším príspevkom,
a informuje, že
- prebieha výberové konanie na obsadenie 3 sociálnych pracovníkov Komunitného
centra v Pohorelej,
- petícia za upravenie vlakových spojovje v obciach Horehronia ukončená a zaslaná do
Národnej rady SR,
- Regionálna správa ciešt bude robiť rekonštrukciu kanalizačných poklopov na ulici Kpt.
Nálepku, ale len havarijné úseky
- všetci pbčania by sa mali pripojiť na kanalizáciu
- Mgr.
Šajša, riaditeľ ZŠsMŠ Pohorelá navrhuje, aby si občania platili za využívanie
xxxxxxxxx
telocvične,

- doriešiť prevádzkový poriadok na multifunkčnom ihrisku,
- obec dostala pokutu za neohlásené vypaľovanie
- všetky komisie pri OZ dostali dotazníky - PHSR
- 27.2.2015 bolo vykonané cvičenie dobrovoľných hasiôov

-je záujem zriadiť hasičský krúžok v ZŠ
Prezídium hasičského a záchranného zboru sme požiadali v rámci vyraďovania
o hasiaci azáchranný automobil IVECO DAILY
- sociálny taxík

- v rámci projektu "Horehronské podolie - banský chodník je požiadavka, áby obec
urobila informačné tabule

- zastupovanie ulíc poslancami
- pasportizácia dopravného značenia
OZ berie na vedomie informácie starostky obce.
Poslanei priebežne diskutovali o vyššie uvedených bodoch.

16. Uznesenie

Uznesenie prečítal Ing.

Tlučák.

17. Záver
Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

V Pohorelej, dňa 06.03.2015

Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce

'^ .^.>~1;

\\

n>- .í. 1-9
S ' ,, _'f-v'^s

:P ^'MÍ il
y S^J ^f!
BA^ ^Črx^^

''UcU^-^'
podpis

"<^älr

Zapísala: Anna Sycová
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Overovatelia zápisňice:

Peter Frajt

Ján Šulej

