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Zápisnica  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 11.3.2020 

 
Otvorenie 

 
 
 Starostka obce Ivona Patrašová otvorila obecné zastupiteľstvo za účasti  poslancov 
 Bc.Ján Kantor, Peter Majer, Bc.Ivana Pinkasová. Poslanec Dušan Potančok sa  
neospravedlnil a svoju prítomnosť nezdôvodnil, Ing.Mário Hanzel vopred svoju prítomnosť 
neohlásil a po telefonickom kontaktovaní zo strany starostky sa ospravedlnil z dôvodu, že má 
kolegu v karanténe čo telefonicky žiadal uviesť do zápisu. 
 
Na začiatku oboznámila starostka poslancov o kúpení diktafónu pre potreby zápisov zo 
zasadnutí podľa návrhu Ing. Mária Hanzela v minulom roku . 
Zároveň informovala o tom, že poslanci musia byť s nahrávaním oboznámení  a tiež ,že 
musia s nahrávaním a  so zverejnením zvukového záznamu súhlasiť. 
Preto hneď na úvod poslanci hlasovali :  
 
Poslanci jednohlasne vyjadrili nesúhlas  s kúpou diktafónu, nakoľko by sa mohli tieto financie 
využiť efektívnejšie niekde inde.  
 
Ján Kantor uviedol , že sa nebráni  nahrávaniu audio záznamu zo zasadnutí obec. 
zastupiteľstva, ktoré by bolo vyhotovované na iné nahrávacie zariadenie ako mobilný telefón, 
pc...  
Peter Majer vyjadril nesúhlas s kúpou, ale nesúhlasí ani s nahrávaním  
a tiež zverejňovaním na internete. Navrhli starostke zariadenie vrátiť alebo teda pokiaľ má 
Ing.Mário Hanzel záujem o odkúpenie tak mu odkúpenie umožniť.   
 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor, Peter Majer, Bc.Ivana Pinkasová                             
za: 3 
proti :        
zdržal sa 
 
K bodu 2: schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník 
a návrhovej komisie  
Program poslanci schválili jednohlasne ale  bod č.3 odložili na ďalšie zasadnutie z dôvodu, 
že o tomto bode nie sú uznášania schopný nakoľko poslankyňa Bc.Ivana Pinkasová je 
zainteresovaná osobne ako člen SVB Povrazník. 
 
Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená  Bc.Ivana Pinkasová, za overovateľov   Bc.Ján 
Kantor a  Peter Majer 
 
Poslanci schválili návrhovú komisiu v zložení : predseda Bc.Ján Kantor  členovia Peter 
Majer, Bc.Ivana Pinkasová 
 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor, Peter Majer, Bc.Ivana Pinkasová                             
za: 3 
proti :        
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zdržal sa 
 
 
 
 
 
 Bod 3 :  SVB Povrazník – predaj majetku parc.č.176/2  o výmere 870 a 176/7 o výmere 
306 m2 m2 obe  zapísané na LV č. 1 pre obec Povrazník, okres Banská Bystrica.  
 
Tento bod bol odložený na ďalšie zasadnutie 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor, Peter Majer, Bc.Ivana Pinkasová                             
za: 3 
proti :        
zdržal sa : 
 
Bod. 4  : Juraj Fekiač s manž.Soňou – predaj majetku časť  parc.č.180/6  o výmere cca  
13 m2 zapísané na LV č. 1 pre obec Povrazník, okres Banská Bystrica.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 35 /2019 zámer predať prebytočný majetok. 
Zámer bol zverejnený , neboli doručené žiadne relevantné námietky preto poslanci tento 
predaj schválili za cenu 2€ /m2  s tým, že náklady za vypracovanie geometrického plánu, 
ktorý presne určí výmeru a hranice znáša na svoje náklady žiadateľ ako aj ďalšie poplatky 
spojené s prevodom.  
 Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor, Peter Majer, Bc.Ivana Pinkasová                
 za:  3  
 proti:  
 zdržali sa :  
 
 Bod 5. Informácia o hospodárení za rok 2020 
Informácia bola predložená písomne starostkou obce. Vysvetlená bola ústne starostkou a je 
prílohou zápisnice. 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor, Peter Majer, Bc.Ivana Pinkasová                                
 za:  3 
 proti:   
 zdržali sa:  
 
Bod. 6 - Zápis ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2019 
Zápis bol predložený písomnou formou , vysvetlený ústne a je prílohou zápisnice. 
 
 Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor, Peter Majer, Bc.Ivana Pinkasová 
 za:    3 
proti:    
 zdržali sa :   
  
K bodu 7 –  Rôzne  
 
Schválenie Lucie Ďurčíkovej , ekonómky  obce , ako osobu pre  vykonávanie základnej finančnej 
kontroly v zmysle par.7 zákona NR SR č.357/2015 Z.z. Táto kontrola je vykonávaná vždy 2 osobami 
podpisom na doklade v predpísanej forme. V tomto prípade je jedna osoba štatutár – starostka obce 
a druhou osobou je ekonómka. 
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 Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor, Peter Majer, Bc.Ivana Pinkasová 
za :  3 
proti :  
zdržali sa:       
 
Neschválenie  výsadby námestia podľa doručeného návrhu p. A. Miklošovej . Dôvodom je podľa 
poslancov nevhodná skladba rastlín a to ovocné kríky – ríbezle , egreše , jahody, fazuľa hoci aj 
s okrasným kvetom ale nevhodné na výsadbu námestia v strede obce. Súhlasia však s výsadbou na 
inom mieste napr. v areáli škôlky. Výsadba na námestí by mala byť zložená z okrasných parkových 
drevín tak, aby nezaplnila malú zelenú plochu námestia a zároveň nevyžadovala náročnú údržbu. 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor, Peter Majer, Bc.Ivana Pinkasová.                             
 Za:   Bc.Ján Kantor,  Peter Majer, Bc.Ivana Pinkasová 
 proti:0  
 zdržali sa :  0 
Informácia o Dni obce starostka informovala poslancov, že v prípade uskutočnenia bude Deň obce 
20.6.2020. Poslanci diskutovali o tom, či ho vôbec organizovať. Starostka vyjadrila názor, že pokiaľ toto 
podujatie nebude, tak vlastne v obci nič iné okrem malých podujatí ako Deň matiek, MDD, mikuláš 
s punčom a divadlo vlastne nemáme. Pokiaľ by však dotáciu obec dostala a podujatie by bolo 
uskutočnené, je predbežne zabezpečené ozvučenie s pódiom ako v min.ruku, predbežne aj detské 
vystúpenie zo Šajby a tiež výroba propagačných hrnčekov s ornamentom . Tento by však už bol 
spracovaný tak , aby sa mohol kedykoľvek použiť aj na iné predmety ako je tričko, hrnček, prívesok , 
vankúš a pod.  
Informácia o podaných dotáciách starostka informovala poslancov o podaní dotácie na MF SR 
na opravu rozhlasu a kúpu svietidiel na výmenu VO. Zároveň uviedla, že sa snaží podávať také 
žiadosti, ktoré vopred obec nič nestoja. Napr. na opravu fasády OU na ktorej je pamätná tabuľa, úprava 
cintorína – chodník a bránička. Tiež informovala poslancov o zámere opraviť žľaby a strechu na škôlke 
svojpomocne tak aby sa nepoškodzovali steny  .  
Poslanci boli informovaní aj o prebiehajúcom VO na realizáciu kotolne a vykurovania. 
Žiadosť pána Majera  na prekrytie potoka pri jeho dome poslanci neschvaľujú z dôvodu, že môže 
dôjsť k vyrazeniu zápachu pri susedovi. Z bezpečnostných dôvodov je možné prekryť potok iným 
spôsobom-mrežami, nie však na náklady obce. 
 ROZVRH obc. zastupitelstva. – starostka uviedla, že by bolo dobré dohodnúť vopred 
termíny zasadnutí , pretože je veľmi ťažké vždy hľadať termín podľa smien poslancov. 
Aj toto zasadnutie bolo navrhnuté Ing.Máriom Hanzelom podľa smeny poslanca Dušana 
Potančoka a to na dni buď 11. alebo 12.3  s tým , že 12.3 štvrtok už môže byť poslanec opäť 
mimo bydliska.  
Ján Kantor – navrhol - spraviť si predčasne nejaký plán s viac dňami,  kedy -  kto sa môže 
zúčastniť a zároveň uviedol, že on môže takmer vždy . Podľa neho je to  
 zásadná vec pre schvaľovanie  a fungovanie  poslanecov ako  kolektívu,  nakoľko potom 
vzniká veľa nedôvery, atď..  
Preto sa dohodli , že na ďalšom zastupiteľstve budú termíny určené. 
 
Zapisovateľ:  Bc. Ivana Pinkasová........................................ 
 
Overovatelia:  Bc.Ján Kantor ............................................ 
 
                       Peter Majer .................................................... 
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