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Zápisnica  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 10.12.2019 

 
Otvorenie 

 
 Starostka obce Ivona Patrašová otvorila obecné zastupiteľstvo za účasti  poslancov,   Jána 
Kantora ml., , Dušana Potančoka a Mária Hanzela.  
 
Za zapisovateľa zápisnice bol zvolený Bc.Ján Kantor, za overovateľov  Dušan Potančok 
a Ing. Mário Hanzel 
 
Následne starostka oboznámila prítomných s programom. Doplnený bol o bod Správa HK 
obce Povrazník č.2/POV/2019 
Predložený program poslanci schválili počtom hlasov   ZA 3,  PROTI 0, ZDRŽALI 0 
 
 
 Bod 3 : Správa NKÚ SR 
 
Poslancom bola uvedená správa podaná ústne a správu vzali poslanci na vedomie 
Za uznesenie hlasovali Bc.Ján Kantor,   Dušan Potančok a Ing. Mário Hanzel 
                                         
Počtom hlasov      za  3   , proti 0  zdržal sa 0. 
 
Bod. 4    Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Povrazník na 1.polrok 2020 
 
Plán kontrolnej činnosti bol predložený poslancom písomne a ústne vysvetlený, plán bol 
schválený jednohlasne  
Za uznesenie hlasovali Bc.Ján Kantor,   Dušan Potančok a Ing. Mário Hanzel 
                        
 Počtom hlasov za 3   proti 0 zdržali sa 0 
 
               Správa HK obce Povrazník z kontroly č.2/POV/2019 
Správa bola prečítaná a ústne vysvetlená starostkou obce, poslanci ju vzali na vedomie 
Za uznesenie hlasovali Bc.Ján Kantor,   Dušan Potančok a Ing. Mário Hanzel 
                        
 Počtom hlasov za 3   proti 0 zdržali sa 0 
 
 
Bod 5. Rozpočtové opatrenie č.3/2019 
Materiál bol zaslaný mailom  vopred a starostka podala ústne informáciu o úprave 
jednotlivých položiek. Ing.Mário Hanzel sa zaujímal  o výraznejšie prečerpanie na STK 
a údržbu os.auta Kia a tiež za služby audítora. Starostka uviedla ako dôvod povinnosti STK 
a z toho vyplývajúcej potreby dať auto do potrebného technického stavu včítane opravy 
brzdového systému a prezutia zimných pneumatík. Čo sa týka služby audítora došlo k stretu 
platieb za neuhradenú faktúru z roku 2018 a zároveň za faktúru v roku 2019 . Išlo o audit za 
roky 2017 a 2018. Podobne tomu bolo aj v prípade vyplatenia dohôd za vykonanie práce, 
kedy z roku 2018 sa vyplatili v roku 2019 aj práce z minulého obdobia. Týmto rozpočtovým 
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opatrením sa dosiahnu príjmy o 2345 € vyššie a výdavky o 1306 € vyššie oproti poslednej 
úprave a teda prebytok celkový v sume 6570 €.  
Zároveň starostka informovala o predpokladanom výsledku hospodárenia, kedy aj napriek 
nedoplatku DZN PD Bukovina, ktoré dlhuje obci  cca 2000 € by sa mal dosiahnuť výsledok 
hospodárenia kladný, pretože obec neeviduje žiadne záväzky , ktoré by prevyšovali stav 
finančných prostriedkov na účte obce v porovnaní s rokom 2018. Všetky záväzky 
z min.obdobia včítane odstupného a odvodov boli v priebehu roka vyrovnané.  

 
Za uznesenie hlasovali  Bc.Ján Kantor,  Dušan Potančok a Ing. Mário Hanzel 
                                  
 Počet hlasov za  3  proti 0 zdržali sa 0 
 
 
Bod. 6 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 -22 a odborné stanovisko HK obce boli 
zaslané vopred mailom.  
 
Odborné stanovisko HK obce poslanci materiál dostali vopred mailom a vzali ho na 
vedomie 
Za uznesenie hlasovali Bc.Ján Kantor,   Dušan Potančok a Ing. Mário Hanzel 
Počet hlasov za 3  proti 0 zdržali sa 0 
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 -22 
 
Jednotlivé položky boli vysvetlené ústne starostkou obce.   
Poslanci boli informovaní o započítaných financiách na spoluúčasť na projektoch podaných 
na VÚC , Program obnovy dediny a tiež o podaní žiadosti na dotáciu v marci 2020  na 
úpravu cintorína . Bc. Ján Kantor sa informoval či bola vykonaná úhrada za spracovanie 
3Dvizualizácie úpravy námestia. Starostka vysvetlila, že poslanci boli o zámere a dôvodoch 
zadania vizualizácie informovaní na zasadnutí 16.9.2019 a úhrada aj práce boli vykonané. 
Tento návrh bol aj použitý pre podanie žiadosti o dotáciu na VÚC  .  
Poslancom bola tiež podaná informácia, že započítaná spoluúčasť 1500 € na dokončenie 
prístavby hasične bude použitá na elektrinu a bleskozvody , revízie a dokumentáciu potrebnú 
pre kolaudáciu stavby, keďže prišlo vyjadrenie o neposkytnutí ďalšieho príspevku na 
dokončenie. 
Ing. Mário Hanzel sa informoval či v príjmovej časti je zahrnutý príjem za odsúhlasený predaj 
pozemkov pod bytovku. Starostka informovala že suma je zahrnutá v predpokladanej výške  
1200 € a zároveň , že zostatok na účte zahrnutý vo FO  v sume 900 € bude pravdepodobne 
v sume podielových daní čiže cca 3000 €. 
 
Poslanci diskutovali o tom či usporiadať ples a Deň obce. Vzhľadom na voľby do NR 
starostka navrhla ples tento rok nerobiť a radšej po rekonštrukcii kotolne a vykurovania 
urobiť ples v ďalších rokoch v podmienkach keď už aj sála bude vykurovaná  . Ing. Mário 
Hanzel aj Bc. Ján Kantor sa zhodli v názore, že ples v porovnaní s vynaloženým úsilím nemá 
až taký finančný efekt aj vzhľadom na min. tržbu v bufete. Deň obce a stretnutie rodákov 
bude predmetom rokovania na ďalšom zastupiteľstve.   
 
Po zahrnutí všetkých spoluúčastí bude navrhnutý rozpočet prebytkový a to v sume 2250 €. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2020 schválili poslanci jednohlasne  
Za uznesenie hlasovali Bc.Ján Kantor,   Dušan Potančok a Ing. Mário Hanzel 
 
Počet hlasov za 3  proti 0 zdržali sa 0 
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Návrh rozpočtu 2021 a 2020 vzali na vedomie 
      Za uznesenie hlasovali Bc.Ján Kantor,   Dušan Potančok a Ing. Mário Hanzel 
 
Počet hlasov za 3  proti 0 zdržali sa 0 
      
  
K bodu 7 – Návrh inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizácie obce 
Povrazník  
Inventarizačná komisia bola schválená v zložení: 
Dušan Potančok, Ing.Mário Hanzel, Bc.Ján Kantor 
 
Bc.Ján Kantor sa pýtal prečo pozemky neboli v minulosti zahrnuté v inventarizácii tak ako je 
skutočnosť . Starostka uviedla že pravdepodobne po ROEP starosta neodovzdal protokol 
ROEP účtovníčke na zaevidovanie. 
Starostka informovala, že pozemky boli zahrnuté v evidencii len v sume cca 3000 € ale 
skutočnosť je cca 34709 € . Na túto nezhodu prišla pri kontrole LV a evidencie 
v inventúrnych súpisoch.  
 
Za uznesenie hlasovali Bc.Ján Kantor,   Dušan Potančok a Ing. Mário Hanzel 
Počet hlasov za 3  proti 0 zdržali sa 0 
     
 
Po ukončení tohto bodu si vyžiadal priestor na otázky Ing.Mário Hanzel, keďže potom už 
nasledoval bod 8 s hosťami.  
 
Po udelení slova sa pýtal na výmenu lampy VO v uličke k domu 48 . Starostka informovala 
že lampy sú kúpené 2. 1 ks má už u seba Peter Majer ktorý sľúbil lampu vymeniť. Na to Ing. 
Mário Hanzel odpovedal, že sa teda s ním spojí a uviedol že je aj ponuka na pomoc PD 
Bukovina pri výmene – prístup k lampe strojom. Zároveň sa pýtal na možnosť lampy pri 
dome č.37. Na to starostka odpovedala, že už túto možnosť riešila, kúpila preto aj lampu ale 
následne bolo zistené, že bol odpojený kábel k lampe bývalým starostom obce, takže 
technicky to bude zložitejšie ako len založenie lampy. Na túto prácu bude kontaktovať 
odborníka pokiaľ to nebude možné zo strany Petra Majera. Zároveň informovala, že 
preverovala opodstatnenosť lampy pri schodoch ku bytovke. Zistila, že táto lampa bola 
odmontovaná v minulosti z dôvodu, že v zime využívajú obyvatelia cestu pre  zlý stav 
schodíkov a tiež z dôvodu , že lampa svietila v noci do domu Dušana Potančoka a rušila tak 
nočný kľud.  
 
Druhá otázka bola ohľadne zimnej údržby ciest a či je táto služba zabezpečené PD 
Bukovina, na čo starostka odpovedala, že s p. Mikulínom hovorila a ten sľúbil práce 
vykonávať ako v minulosti a má aj posypový štrk. Zároveň uviedla že bol kúpený malý ručný 
posypový vozík , ktorým je možné sypať soľou a pokiaľ by bol nezamrznutý piesok tak aj 
pieskom v rámci aktivačných prác.  
 
K bodu 8 – Informácia o Geomontánnom parku, o činnosti, možnostiach a význame  
Uvedenú informáciu nám podali predstavitelia združenia Banskobystrický Geomontánny park 
Dagmar Zajacová a Pavel Zajac z Ľubietovej. Uviedli možnosti zriadenia mineralogickej 
expozície priamo  našej obci a možnosti pomoci odbornej aj marketingovej z ich strany. 
Starostka navrhla aby poslanci popremýšľali aj o možnosti využitia starej časti zvonice, ktorá 
by mohla tomuto účelu slúžiť s prepojením na parčík pred ňou. Tak isto bola navrhnutá 
expozícia v prípade súhlasu u pani keramikárky.  
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K bodu 9 – Rôzne  
Mário Hanzel navrhol kúpiť nahrávacie zariadenie pre potreby zhotovovania zápisnice zo 
zasadnutia OZ. Predbežná odporúčaná cena je 100 € , parametre pre zhotovenie MP3 
záznamu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ:  Bc.Ján Kantor................................................. 
 
Overovatelia:  Ing.Mário Hanzel ............................................ 
 
                       Dušan Potančok ............................................ 
... 
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