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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 5.2.2019
Otvorenie
Starostka obce Ivona Patrášová privítala poslancov a informovala ich o ospravedlnení poslanca Petra
Majera
.
Bod 2. schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník schválilo jednohlasne navrhnutý program
Za zapisovateľa určila starostka obce Ing.Mária Hanzela a za overovateľov Bc.Ivanu Pinkasovú a
Dušana Potančoka.
Bod 3.Voľba hlavného kontrolóra obce
V termíne a podľa podmienok bola doručená jedna obálka , ktorú spoločne poslanci otvorili.
Jedinou kandidátkou , ktorá sa prihlásila a zároveň splnila podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra
obce je Ing. Katarína Sýkorová . Obecné zastupiteľstvo schválilo Ing.Sýkorovú za hlavnú kontrolórku
obce počtom hlasov za – 3, proti – 0, zdržali sa - 0
Bod 4.Schválenie veliteľa DHZ
Obecné zastupiteľstvo Povrazník schválilo navrhnutého kandidáta Stanislava Potančoka za veliteľa
DHZ počtom hlasov za – 3, proti – 0, zdržali sa - 0
Bod 5. a 6. schválenie predaja pozemku 6/2 obchodnou verejnou súťažou a podmienok
obchodnej verejnej súťaže
Odpredaj pozemku formou obchodnej verejnej súťaže bol schválený s podmienkou stanovenia ceny
v zmysle znaleckého posudku počtom hlasov za – 3, proti – 0, zdržali sa - 0
Bod 7. a 8. schválenie predaja pozemku 179/8 obchodnou verejnou súťažou a schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p.Zdenka Davida o odkúpenie časti pozemku.
O schválení rozhodne obecné zastupiteľstvo na ďalšom neskoršom zasadnutí. Poslanci sa zhodli na
potrebe osobnej obhliadky miesta v závislosti s prejazdnosťou cesty pre rozmernejšie vozidlá a stroje/
smetiari, hasiči, kombajny/
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Bod. 9 Schválenie zmluvu o združení obcí s názvom Banskobystrické regionálne združenie obcí
a účasť obce v združení
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o združení obcí s názvom Banskobystrické regionálne
združenie obcí a účasť obce v združení počtom hlasov za – 4, proti – 0, zdržali sa - 0

Bod 10. informácii o finančnej situácii obce po ročnej závierke k 31.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník bolo informované o finančnej situácii obce k 31.12.2018
písomnou formou a zároveň boli ústne informovaní podrobnejšie o záväzkoch a stavoch na účte obce.
Berie ju na vedomie s konštatovaním, že zatiaľ je obec v strate cca -5000 €
Bod 11. diskusia
Poslanci boli oboznámení o dodatočnom kolaudačnom konaní na „hasičňu“ pri zvonici, ktorá mala byť
skolaudovaná v roku 2016 , preto je potrebné nové kona nie .Starostka komunikuje s p.Šiškovou
a projektantom, ktorý musí zakresliť do pôvodného projektu zmeny, ktoré nastali. / nie sú okná podľa
projektu/
Andrea Miklošová informovala o predbežných termínoch 2.ročníka Živé dedičstvo Povrazníka, 6 akcií
od cca 31.3./štepársky kurz/ -15.9.2019 plodobranie.
Zimná údržba – za 12/2019 cca 90 € faktúra PD Bukovina/ 2 x pluhovali/, úvaha o pluhovaní niekým
z obce, ktor vlastní traktor s pluhom, zároveň sa plánuje zakúpiť posýpací fúrik v cene cca 150 €
a v budúcnosti posýpať s aktivačnými pracovníkmi. Potrebné je doriešiť uskladnenie posypového
materiálu .
Zapísal : Mário Hanzel .......................................
Overiovatelia: Bc.Ivana Pinkasová.......................
Dušan Potančok ...........................
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.
Zapísal : Ing,Mário Hanzel
Overovatelia : Bc.Ivana Pinkasová
Dušan Potančok

