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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 23.4.2019
Otvorenie
Starostka obce Ivona Patrášová privítala poslancov a informovala ich o ospravedlnení poslanca.Dušana
Potančoka.
.
Bod 2. schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník schválilo /jednohlasne /navrhnutý program a návrhovú komisiu
v zložení Bc.I.Pinkasová, Ing.Mário Hanzel. Peter Majer
Za zapisovateľa určila starostka obce Bc.Ivanu Pinkasovú a za overovateľov Ing.Mária Hanzela
a Bc.Jána Kantora
Bod 3. schválenie zámeru na predaj pozemku 179/8
Obecné zastupiteľstvo neschválilo zámer na odpredaj pozemku parc. Č. 179/28 ktorá vznikla ako
novovytvorená parcela odčlenením z pôvodnej par.č.179/23 GPč.129 , o výmere 37 m2 zapísanej na
LV č.1 pre Obec Povrazník
Počtom hlasov za odpredaj 0 , proti 4 hlasy, zdržal sa 0
Dôvodom je obmedzenie vjazdu nákladným vozidlom do uličky a k domom .
Bod. 4 Schválenie odpredaja pozemku v reg.C par.č.26/2 o výmere 1012 m2 na základe
obchodnej verejnej súťaže
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník schválilo predaj prebytočného pozemku, parc. č. 26/2 s
výmerou 1012 m2, zapísaného na LV č. 484 pre obec Povrazník okres Ban.Bystrica kat.
úz.Povrazník na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. za cenu 2,32./m2 v celkovej sume za celý predmet 2347,84
pre pána Daniela Kantora, nar. 30.3.1988., bytom Povrazník 44.
počtom hlasov za – 4 proti – ..........., zdržali sa - ..............
Bod 5. Rozpočtové opatrenie č.1
Na základe finančného vývoja a skutočností v plnení rozpočtu, bol predložený návrh na jeho úpravu
rozpočtovým opatrením č.1/2019 . Obecné zastupiteľstvo schválilo toto rozpočtové opatrenie počtom
hlasov za – 3 proti – ..........., zdržali sa - .1
Pri schvaľovaní sa rozprúdila debata o tom, že pri vybavovaní žiadosti o dotáciu na interiérové
vybavenie sály KD neboli poslanci vopred informovaní . Starostka uviedla, že keďže dostala informáciu
o tejto možnosti tak ju využila a o dotáciu požiadala.
Pred hlasovanim o úprave rozpočtu zaznela od Maria Hanzela aj výhrada k položke výstavba
autobusovej zastávky v sume 1000 eur. Poslanec nesúhlasil s touto sumou, ako aj s faktom, že sa má
stavať nová zastávka. Podľa jeho slov, na pôde obecného zastupiteľstva sa o tom ešte nerokovalo,
rovnako tak ani nehlasovalo, no v médiách (noviny MY) sa už o tom píše ako o hotovej veci. Navyše
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poslanec mal informáciu o tom, že architekt Lichý už „kreslí“ projekt, Podľa názoru Mária Hanzela
„starej“ zastávke z pohľadu funkčnosti nič nechýba, stačí ju nanovo natrieť a bude vyzerať dobre.
Finančný náklad na farby by bol v porovnaní s navrhovanou sumou 1000 eur podstatne nižší a ušetrenú
sumu, odhadom 900 eur, navrhuje poslanec využiť na iné účely, napríklad na výmenu nefunkčných
žiaroviek verejného osvetlenia.

Bod 6. Príprava a organizácia Dňa obce
Poslanci boli informovaní o rezervovaní učinkujúcich a to FS Šajba, ĽH P.Majeríka, DFS Drienka
a ozvučene, osvetlenie a disko hudbu Marian Snopko. Zároveň starostka navrhla aj tvorivé dielne pre
deti . Poslanci sa dohodli a poverili I.Pinkasovú zabezpečením a organizáciou občerstvenia počas
podujatia.

Bod. 7 Rôzne
Poslanci dostali vyhodnotenie podujatia Ples. Boli tiež informovaní a bol im predložený návrh
autobusovej zastávky. Poslanci navrhli zastávku znížiť na 2,2 m a strechu tiež upraviť .
Prebehla diskusia o vzhľade a so starostkou sa dohodli, že keď bude finálny projekt tak pred realizáciou
sa dohodnú na vzhľade ako je obklad a pod.
Poslancom bol predložený prehľad aktivít, ktoré môže obec realizovať z dotácie Leader – MASS. Keďže
záväzne nebolov minulosti schválené presné využitie, predbežne boli starostkou nahlásenie aktivity
v sekcii 7.4 a 7.5 z dôvodu širšieho využitia a možností v rámci obce / areál MŠ, Budova MŠ, KD,
altánok pri MŠ a pod , ihrisko a pod./ podľa ďalšieho rozhodnutia poslancami. Proti tomu sa ohradil
Ing.Mário Hanzel a navrhol financie presunúť a využiť na opravu cesty ku Kantorovcom. Starostka
informovala poslancov , že komplet rekonštrukcia by stála 120 tis. € a vysprávky . Keďže bolo voľných
16 tis. € v čase nahlasovania, čo nepokryje celú cestu, nahlásila okruh aktivít , ktoré by bolo možné
realizovať z poskytnutej sumy.
Poslanci sa teda dohodli, že napriek tomu starostka zistí možnosti na výmenu čerpania zo 7.4 a 7.5 na
7.2 miestne komunikácie a potom sa záväzne rozhodnú.
Poslanci sa dohodli so starostkou na obhliadke prebytočného majetku, nábytku a skríň na nedeľu
28.4.2019 o 9,00 hod. aby vedeli zaujať stanovisko o naložení s prebytočnými vecami.

Zapísala : Bc.Ivana Pinkasová .......................................
Overovatelia: Ing.Mário Hanzel....................................
Bc.Ján Kantor .......................................
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