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Zápisnica  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 17.6.2019 

 
Otvorenie 

 
Starostka obce Ivona Patrášová privítala poslancov a informovala ich o ospravedlnení 
poslanca.Dušana Potančoka z dôvodu týždňovej pracovnej zmeny v Bratislave a meškaní 
Bc.Jána Kantora. 
. 
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 Petra Majera 
 
 Bod 3 : Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2 
.polrok 2019 
 
Starostka obce uviedla, že plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2019 bol v zmysle zákona 
zverejnený a poslanci teda môžu o ňom hlasovať. 
Zároveň poslancov informovala, že môžu navrhnúť okruh kontrol o ktoré by mali záujem 
 
 
Za uznesenie hlasovali 
                                        3                                            0                                    0 
Počtom hlasov      za  ..............................   , proti ................. zdržal sa ........................... 
 
Bod. 4    Odborné stanovisko HK a  záverečný účet obce za rok 2018 
 
Starostka uviedla, že  odborné stanovisko bolo poslancom doručené mailom, HK obce 
uviedla odporúčanie schváliť celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad. Záverečný 
účet bol zverejnený pred schvaľovaním na webovej stránke obce po zákonom stanovenú 
lehotu 
Za uznesenie hlasovali 
                              3                             0                           0 
 
 Počtom hlasov za –  ............. proti – ..........., zdržali sa - .............. 
 
 
 
Bod 5. Zásady hospodárenia obce s majetkom 
Starostka – na základe kontrolných zistení , bolo konštatované, že obec nemá vypracované 
zásady hospodárenia s majetkom, preto právny zástupca obce vypracoval návrh, ktorý bol 
po konzultácii s kontrolórkou obce dopracovaný na podmienky našej obce a predložený 
poslancom na schválenie. Materiál bol zaslaný mailom poslancom na pripomienkovanie 
vopred.  
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Ing.Mário Hanzel navrhol tento bod preložiť na budúce zasadnutie keďže poslanci si 
neurobili domácu úlohu, zaslaný návrh hospodárenia si nepreštudovali. Preto prišiel 
"poslanecký návrh" na presun tohto bodu na neskoršiu schôdzu. 

 
 

Za jeho návrh hlasovali 
                                 3                        0                             0 
 Počet hlasov za –  ............. proti – ..........., zdržali sa - ..................... 
 
Bod 6. Podanie projektu  Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom 
Povrazn  
 Starostka na základe neúspešného podania tohto projektu v minulom roku a na základe 
náväznosti projektu prístavby hasične, boli začaté práce na spracovaní žiadosti na podanie 
projektu , ktorý sa podáva do 30.6.2019. Pre jeho podanie je potrebný súhlas poslancov na 
jeho podanie v presne formulovanom znení uznesenia . Keďže sme sa predbežne zhodli na 
jeho podaní, boli začaté práce na spracovanie žiadosti, prepracovanie a opravu chýb 
v technickom projekte a bola podpísaná zmluva so spracovateľom žiadosti . Táto bola 
v zmysle zákona zverejnená na webe obce. 
 
 
Za uznesenie hlasovali 3                         0                         0 
Počet hlasov za –  ............. proti – ..........., zdržali sa - ..................... 

 
 
 
Bod. 7  Prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. C 69/2, druh pozemku : 
záhrada   s výmerou 57 m2, ktorá vznikla ako novovytvorená parcela z parcely E 7156  na 
základe GP č. 43604625-55/2018 ,zapísaného na LV č.464 pre Obec Povrazník 
Starostka – na základe doručenej žiadosti p. Annou Potančokovou, musíme v prípade vôle 
poslancov postupovať v zmysle zákona o majetku obcí , vykonať verejno –obchodnú súťaž , 
ktorej však predchádza schválenie prebytočnosti majetku. Keďže je to prípad hodný 
osobitného zreteľa, navrhujem postupovať v tomto zmysle . Je však potrebné stanoviť cenu 
buď podľa ceny obvyklej v mieste a čase  / 2,30 €/m2 D.Kantor/ alebo s prihliadnutím na to, 
že žiadateľka niekoľko rokov tento pozemok udržiavala a starala sa oň  stanoviť cenu nižšiu 
primeranú tejto skutočnosti. 
 
Diskutovalo sa o rôznych cenách. Pri stanovení konečného návrhu sa bral do úvahy fakt, že 
žiadateľka predmetný pozemok dlhodobo užíva, je obklopený pozemkami žiadateľky. 
Žiadateľka je v dôchodkovom veku a obec predmetný pozemok nemá v pláne využívať. 
 
Ing Mário Hanzel navrhol cenu 0,30 /€/m2  
Za uznesenie a cenu 0,30 €/m2 hlasovali  
                          3                            0                                 0 
 
Počet hlasov za –  ............. proti – ..........., zdržali sa - ..................... 
 
 
K bodu 8  - Deň obce a stretnutie rodákov 
starostka- čo sa týka príprav, program je zabezpečený, aj doprava pre súbory, máme 
vytlačené plagáty, vyrobené sú reklamné predmety obce, všetko to je v rámci dotácie 
z BBSK. 
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Múzeum aj miestnosť klubu sú poriadené a vypratané , kosí sa priebežne a bude sa tesne 
pred oslavami tak vás chcem poprosiť aby ste pomohli ten posledný týždeň hlavne mužská 
časť s kosením a stavaním stanu a lavíc. 
Čo sa týka bufetu – nákup čo mám zoznam ja urobím ale je potrebné aby boli ľudia na 
prípravu a varenie , predaj v bufete . 
Musíme sa dohodnúť či vyberať vstupné , alebo len dobrovoľné vstupné do múzea ... 

 
Ivana Pinkasová informovala o problémoch so zabezpečením občerstvenia na Dni obce. 
Pomoc jej prisľúbilo len zopár dievčat z obce a pár hasičiek zo Strelník. Zatiaľ "nepokryté" 
zostávajú pozície vyčapníkov, pomocníkov pri výdaji stravy a vyberačov vstupného. V tejto 
súvislosti  
občianka Alena Pinkasová navrhla dať vstup né dobrovoľné a ušetriť tak personál na iné 
pozície.  
Peter Majer dal návrh na nákup sudov z predajne "Micronu", no nevedel, či vie firma dodať aj 
výčapné zariadenia. Úloha skúsiť objednať sudy aj s výčapnými zariadeniami pripadla 
nakoniec na Mária Hanzela.  
Starostka informovala, že sa budú predávať obecné magnetky, stánok bude obsadený 
Jurajom Tagajom. 
Peter Majer navrhuje postaviť veľký stan dva dni pred akciou, už vo štvrtok, aby to nestalo na 
poslednú chvíľu. Zatiaľ taktiež nie je dohodnutá "stavebná čata", no Peter Majer sa s Mariom 
Hanzelom dohodli, že spolu stan postavia a zoženú si na to aj ľudí.   
Zo strany Petra Majera prišiel aj návrh na vyplnenie prázdnych zabetónovaných pätiek vedľa 
klubu, aby nedošlo k nejakému zbytočnému úrazu. Rovnako padla aj otázka, kto a kedy 
pôjde na "máje". 
 Starostka konštatovala, že bez máji sa "zaobídeme", keďže nebude tradičné klasické 
pódium, ale veľká konštrukcia na podklade nákladného automobilu Tatra, takže pozadie 
pódia je tým pádom vyriešené. 

 
Prítomní sa dohodli na pracovnej porade v nedeľu 23.6.2019 o 8,00 ráno a medzitým oslovia 
ochotníkov na pomoc pri varení, predávaní a ostatných prácach 

                    3                     0                               0 
Počet hlasov za –  ............. proti – ..........., zdržali sa - ..................... 
 
 
 
K bodu 9/1  -Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Povrazník 
 
Správa bola predložená v písomnej forme mailomí 
 
Za uznesenie hlasovali 
                                 3                    0                                 0 
Počet hlasov za –  ............. proti – ..........., zdržali sa - ..................... 
 
 
 
K bodu 9/2 - Predloženie  žiadosti o poskytnutie dotácie na MV SR , výzva č.V.P HaZZ 
2019  
Názov projektu: Dokončenie prístavby hasičskej zbrojnice s úpravou príjazdovej 
plochy a výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany 
žiadateľa 5% z celkových oprávnených výdavkov a to max 1420  EUR 
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Sstarostka-keďže bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov do sumy 30 tis, pripravila 
som všetky potrebné doklady / cca 22 príloh/ s projektom pôvodným a s výkaz ,výmer 
2.etapa ..ako dokončenie stavby s príjazdovou plochou, teda zámkovou dlažbou okolo 
objektu. Viete že pôvodný projekt bol nacenený len do výšky dotácie a toto nepokrýva všetky 
potrebné náklady na dokončenie a kolaudáciu. 2.etapa zahŕňa aj búracie práce.  
Jje potrebné   sa záväzne dohodnúť na tom, či starý dom zbúrame úplne ako je uvedené 
v technickej správe , alebo zbúrame len časť maštale a 2 miestnosti necháme ako dreváreň, 
sklad náradia . v tom prípade musíme urobiť jednoduchú strechu .  
Po oslavách musíme rozobrať dreváreň, vyvoziť drevo z nej – čo zase je možné brigádnicky, 
tak sa budete musieť zapojiť či už oslovením ľudí na pomoc ako aj samotnou fyzickou  
pomocou. Až následne môže firma začať stavať.  
 
 
Prítomní sa dohodli na zvolaní pracovnej porady za účasti predsedu DHZ Ivana Kováča  
v prvých dvoch júlových týždňoch, resp. čo najskôr po oslavách 
 
Za predložené uznesenie hlasovali 
                              3                          0                           0 
Počet hlasov za –  ............. proti – ..........., zdržali sa - ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 9/3 Vypracovanie projektu na opravu cesty  
Starostka  

- na minulom zasadnutí som bola uznesením požiadaná o možnosť vymeniť v rámci 
projektu MAS financie z pôvodného zámeru na zámer rekonštrukcie cesty. Na 
základe toho nám peniaze vymenil starosta z Lučatína a máme teda na tento účel 20 
tis.€. Po obhliadke firmou Bartstav a Kartik za prítomnosti poslanca Ing. Mária 
Hanzela a Petra Majera sme konzultovali spôsob a náklady. Keďže na výmenu celej 
cesty za  novú, čo je cca 100 tis.€ nemáme financie, bol navrhnutý Ing.Máriom 
Hanzelom spôsob rekonštrukcie a vysprávok. To je v cene cca 35-40 tis.€.  

- 17.6.2019 bola na obhliadke projektantka Ing.Brašeňová, ktorá nám vypracuje 
cenovú ponuku na práce za projekt aj návrh a spôsob rekonštrukcie cesty. Na 
základe obhliadky však konštatovala, že forma akou ideme nie je dlhodobá , cesta 
nemá žiadny podklad pod asfaltom, je tam len zem bez potrebnej úpravy. Z toho 
vyplýva, že pri záťaži aká tam je, nemusí položený asfalt dlho vydržať a môže „plávať  
„ a pracovať. Teda záruky na trvácnosť asi nemáme a je riziko , že cesta napriek 
značným financiám a rekonštrukcii nebude v požadovanej kvalite. 

- treba sa teda rozhodnúť a schváliť spracovanie projektu, ten bude rozdelený na etapy 
aby sa mohol projekt podávať po etapách podľa finančných možností. 

- zároveň sa musíme dohodnúť, ktorú časť cesty ideme robiť a pokiaľ ju chceme aspoň 
ako tak urobiť dobre, tak aj s rigolmi, čo tiež odčerpá financie a tým spôsobí, že 
urobíme menší úsek cesty 

- ak schválime spracovanie projektu, ja jej zavolám a do 15 júla máme projekt hotový 
a začnem s Michalom Vrábom pracovať na žiadosti aby sme to stihli v termíne 
predložiť 
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Ing.Mário Hanzel – všetkých za a proti vieme, prvá etapa začne od námestia 
 
Za vypracovnie projektu Ing.Brašňovou hlasovali /prítomný už aj Bc.Ján Kantor/ 
                               4                          0                              0 
Počet hlasov za –  ............. proti – ..........., zdržali sa - ..................... 
 
 
Zapisovateľka: Bc.Ivana Pinkasová.............................. 
 
Overovatelia: Ing.Mário Hanzel.................................... 
 
                       Peter Majer ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


