Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 26.05.2016 na Obecnom úrade v Pohorelej
Prítomní: starostka obce - Ing. Jana Tkáôiková

voslanciOZ - Ing. Anna Pravotiakoyá, Peter Pletka, Bc. Maroš Siman, Ing. Róbert
Tlučák, Ing. Marek Syč, PhD., Ján Šulej - prítomný od pripomienkovania bodu č.

- 3-VZNč. 1/2016
hlavná kontrolórka - Ing. Mária Pohančaníková
zamsovateľka - Anna Syčová
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ostatní vrítomní - Júlia
Parošová, Pohorelá Kpt. Nálepku 1, p. Gálik, Pohorelá,
Pod
Brezinou 502
xxxxxxxxxxxxxxx

Neprítomní: yoslanci OZ- Mgr Katarína Zibríková, Peter Frajt, Ľubomíra Lysinová
1. Otvorenie

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

Privítala poslancov a ostatných prítomných.

Skonštatovala, že na zasadnutí OZje prítomných 5 poslancov aje uznášaniaschopné.
Oznámila prítomným, že zo zasadnutia OZ sa vyhotoví zvukový záznam.

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a schválenie programu OZ
Do návrhovej komisie starostka navrhla Ing. Mareka Syča, PhD., Ing. Róberta Tlučáka a
Bc. Maroša Simana.

Za overovateľov zápisnice starostka navrhla p. Petra Pletku a Ing. Annu Pravotiakovú.
Za zapisovateľku určila p. Annu Syčovú.
Hlasovanie:

Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

OZ schválilo návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Starostka prítomných oboznámila s návrhom programu:
1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov, schválenie programu OZ

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver

Hlasovanie:

Za: 5 Proti: O

Zdržal sa: O

Návrh programu bol schválený.

Starostka najprv infonnovala prítomných, že obecnému úradu Pohorelá bol doručený
mail od p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Anny Vasilovej, bytom Pohorelá, ul. Partizánska 556 - vyjadrenie
xxxxxxxxxxxxx
k žiadosti p. Petra Sálku o prevod majetku obce - predaj vlastníckeho podielu 1/1
pozemku.

Prefotené doklady odovzdala predsedovi komisie pre verejný poriadok, stavebné veci,
územné plánovanie a životné prostredie Ing. Marekovi Syčovi, PhD.

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá
Starostka vyzvala prítomných, aby pripomienkovali návrh VZN.

Ing. Róbert Tlučák predniesol prítomným problém vyberania kontajnerov so zbieraným
šatstvom. Rómski spoluobčania vyberajú obsah kontajnerov a keď to nepoužijú, alebo
ďalej nepredajú tak skončí vo veľkoobjemových kontajneroch, alebo v Hrone.

Pri prehrabávaní v kontajneri sú prítomní nielen dospelí, ale aj deti. Hrozí
nebezpečenstvo infekcie. Navrhuje dať podnet na políciu, prípadne nainštalovať
fotopasce.
Ing. Anna Pravotiaková navrhla fínančné sankcie.

Starostka informovala, že finančné sankcie sú neúčinné, lebo sú nevymožiteľné.

Ďalej infonnovala, že v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 371/2015
bude povinnosť obce zabezpečiť odpad pred medveďom hnedým.
Poslanci v diskusii rozoberali rôzne problémy v súvislostí s odpadom ajeho likvidáciou.
Potom pristúpili k pripomienkovaniu návrhu VZN č. 1/2016:
I.časť,§ l,č. 1:
v prvej vete sa vkladá za slovo zberu slovo zhromažďovanie.
Hlasovanie:

Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O

II. časť, § 3, č. 5:
V prvej vete sa vkladá za slová vykonávanie tejto činnosti s obcou
a oprávnenie podnikať s týmto segmentom.
Hlasovanie:

Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O
II. časť, § 4, c):
za slovo recyklácia sa vkladá slovo separovanie.
Hlasovanie:

Za: 6 Proti: O Zdržal sa; O

III. časť, § 6, č. 5

za slovo odstrániť sa dopÍňa zlikvidovať adať miestnu komunikáciu do
pôvodného stavu.
Hlasovanie:

Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O

III. časť, § 6 č. 8, d):
sa doplňa za slová oznamovať obci mesačne.
Hlasovanie:

Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O

III.casť,§7,č.l,c):

doplňa sa za slová frekventovaných miest v mieste, kde sa konajú športové,
kultúrne a spoločenské podujatia.
Hlasovanie:

Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O

III. časť, § 9, č. 1, Spoločné zbemé nádoby:
v prvej vete sa vypúšťa slovo vrecia.
Hlasovanie:

Za: 6 Protí: O Zdržal sa: O
III. časť, § 12, č. 4:

v druhej vete sa za slovo v plastových dopÍňa slovo neporušenych.

Hlasovanie:

Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O
III. časť, § 13, č. 2:

za slovo odpadov sa doplňa oh-em organizácií, v zriaďovateľskej pôsobnosti

obce.
Hlasovanie:

Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O
III. časť, § 14, č. 1
prvá veta sa doplňa: alebo reštauračného zariadenia.
Hlasovanie:

Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O
III.časť,§ 17,č.3:
doplňa sa apoužity stavebný materiál.
Hlasovanie:

Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O

OZ schválilo VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá s vyššie uvedenými
zmenami.

Hlasovanie:

Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O

4. Diskusia

Starostka dala slovo p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gálikovi, majiteľovi nehnuteľnosti na ul. Pod Brezinou č. 502.

Chcel by odkúpiť od obce priestranstvo oproti svojmu domu a obnoviť oddychové miesto,
ktoré tam v minulosti bolo, aby slúžilo nielenjemu, ale aj turistom, ktorí sa tam zastavujú.

Starostka povedala, že obec presne určí o ktorý pozemok sa jedná a podklady odovzdá
komisii pre verejný poriadok, stavebné veci, územné plánovanie a životné prostredie,
ktorá ho upovedomí o svojom stanovisku a vec sa prejedná na budúcom zastupiteľstve,
ktoréje naplánované na 26.6.2016.

Ing. Tlučák tlmočil súhlasné stanovisko fínančnej komisie vysporiadať majiteľov

pozemkov pod futbalovým ihriskom sumou 3,- /m2 .

Starostka obce Ing Jana Tkáčiková povedala, že sa ešte stretne s geodetom, aby sa podľa

katastra vysporiadali všetci vlastníci. Následne sa im zašlú návrhyzmlúv.

Starostka eštevysvetlila že dnešné mimoriadne zasadnutíe OZ bolo potrebné ztoho

dôvodu, že VZN č. 1/2016 je prílohou k projektu zbemý dvor.

Bc. Maroš Siman tlmočil požiadavku občanov na urobenie rigolov tam, kde nie sú.

Ing. Marek Syč PhD. povedal že pri poruchách na vodovode nie sú včas urobené úpravy

po vykopových prácach. Starostka povedala, že ona vždy po oprave urobí
fotodokumentáciu a urguje úpravy komunikácií na vodárňach.

Ing. Marek Syč, PhD. navrhol na "Hrabľoch" urobiť miesto na opekanie, podobne ako
v Pohorelskej Maši.

Dalej prítomní skonštatovali, že okolo príklopov na kanalizácii sa drobí asfalt.

Ing. Róbert Tlučák povedal, že ho oslovili majitelia nehnuteľností, ku ktorým nevedie
asfaltová komunikácia, aby sa to riešilo aspoň provizóme. Starostka povedala, že máme
v pláne to riešiť, je pripravená projektová dokumentácia, ak bude výzva.
5. Uznesenie

Uznesenia tvoria neoddeliteľnú prílohu zápisnice.
6. Záver

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Budúce zasadnutie OZ bude 26.6.2016 o 18,00 hod.

V Pohorelej, dňa 26.05.2016

Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce
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Zapísala: Anna Syčová

Overovatelia zápisnice:
Peter Pletka

Ing. Anna Pravotiaková
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