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Zápisnica  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 25.5.2021 

 
Otvorenie 

 
 
 Starostka obce Ivona Patrášová otvorila obecné zastupiteľstvo za účasti  poslancov 
 Bc.Ján Kantor,   Ing. Mário Hanzel, Peter Majer. 
 Poslanec Dušan Potančok a Bc. Ivana Pinkasová sa  ospravedlnili 
 
 
K bodu 2: schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník 
a návrhovej komisie  
Program poslanci schválili jednohlasne  podľa pozvánky  
 
 
Za zapisovateľa zápisnice zvolili  Bc. Jána Kantora . a  
 
za overovateľov   Petra Majera a Ing. Mária Hanzela  
 
Poslanci schválili návrhovú komisiu v zložení : predseda Bc.Ján Kantor,  členovia   
Peter Majer , Ing. Mário Hanzel  
 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor,   Ing.Mário Hanzel , Peter Majer                           
za: 3 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
 
 
 
 
 
 Bod 3 :  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Povrazník na druhý polrok 2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník  
 
Materiál bol predložený písomne a prečítaný starostkou obce     
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor,   Ing. Mário Hanzel , Peter Majer                           
za: 3 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
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Bod. 4  : Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Povrazník 
za rok 2020 
Materiál bol predložený písomne s podrobnou analýzou plnenia rozpočtu. Zároveň boli poslanci 
informovaní o splatení kontokorentného úveru. 
 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor,   Ing. Mário Hanzel , Peter Majer                           
za: 3 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
 
 
 Bod 5. Záverečný účet obce   
Materiál  bol predložený písomne , podrobne vypracovaný spolu so stanoviskom HK obce. 
 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor,   Ing.Mário Hanzel , Peter Majer                           
za: 3 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
 
 
 
Bod. 6 – Rozpočtové opatrenie č.2/2021 podľa prílohy 
Materiál bol predložený písomne s dôvodovou správou. Ide najmä o úpravu nasledovných 
položiek: 
 
V príjmovej časti – príjem z predaja osobného auta Kia na základe predchádzajúceho uznesenia 
poslancov v roku 2018. Cena bola stanovená ako najvyššia ponúknutá záujemcami a tiež po 
obhliadke technikom vo výške 1000 Eur. 
 
Výdavková časť 
V rámci aparátu obce boli výdavky len presunuté medzi položkami a to : 
Mzdy a odvody znížené o 6750 EUR z dôvodu PN a teda ušetrených financií 
PHM Kia  - 130 Eur  
Budova KD a OU – zateplenie a fasáda –predná časť - + 1500 EUR 
Dohody o vykonaní práce +2000 EUR / administratívne práce počas PN/ 
Historické mapy katastra obce-digitalizácie +300 EUR 
Touto úpravou sa znížili výdavky aparátu o sumu 3080 EUR oproti predchádzajúcemu stavu. 
 
Miestne komunikácie – boli presunuté financie z údržby ciest na zhotovenie projektu povinného 
dopravného značenia v sume 500 EUR.  
 
Verejné priestranstvo a zeleň 
Dotácia z BBSK na úpravu nebola schválená . Preto sú výdavky navýšené na o sumu 700 EUR a to 
na celkovú úpravu – detskej časti, výrobu lavičiek a košov, opravu altánku prípadne iné úpravy 
a materiál počas prác. 
Cintorín  
Úprava cintorína – osadenie bráničky /materiál/ navýšenie o sumu 50 EUR. 
 
Kapitálové  výdavky – kúpa požičanej trojkolky - + 2500 EUR 
 
Celkove touto úpravou dosiahneme prebytkový rozpočet a to + 1930 EUR čo je o 830 EUR viac 
oproti predchádzajúcemu stavu.  
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V diskusii k tomuto bodu sa poslanec Bc.Ján Kantor informoval o povinnosti vypracovania pasportu 
dopravného značenia a osádzania značiek obcou.  
- Starostka obce Ivona Patrášová odpovedala, že v roku 2020 prišla urgencia na splnenie týchto 
povinností obcou a sľúbila poslancom tento list zaslať mailom k nahliadnutiu.  
- Bc.Ján Kantor poukázal na návrh osadenia značky pri dome č.20 kde je vstup do garáže jeho 
rodičov.  
- Starostka poslancov informovala o ďalšom postupe a to schválenie pasportu dopravným 
inšpektorátom a následne o postupnom osádzaní značiek. Vzhľadom na situáciu v obci a financie to 
zatiaľ budú len 2 značky – najnevyhnutnejšie – daj prednosť v jazde pri dome Jara Malachovského 
a pri dome Michala Kantora. 
 
Ďalej bola diskusia o kúpe a využití trojkolky pre potreby obce a to hlavne pri kosení, čistení a prevoze 
materiálu. 
 
-Starostka zdôvodnila vhodnosť a zároveň aj potrebu vlastnenia tohto stroja, tým že z doterajších  
skúsenosti s trojkolkou jej to uľahčí prácu  pri vývoze  trávy z cintorína, odpadu a materiálu a pod. 
Nemusí byť odkázaná na pomoc obyvateľov s traktorom. Takto si to pokojne povozí aj sama. Je 
predpoklad zastavenia dodávok týchto strojov na Slovensko, respektíve navýšenia ceny v budúcnosti, 
pretože sa očakáva nárast ceny za výrobky z Činy. Na trojkolku sa  ušetrilo počas  PN starostky 
a predajom osobného auta Kia, takže sa tým  nenavýšia  plánované rozpočtové výdavky a starostke 
to uľahčí  prácu.  

 
- Peter Majer – Ak na to máme, ja by som to bral. Je to dobrá vec, má to aj vyklápačku. 
- Mário Hanzel – Ako je to servisom?  Bude to mať kto opraviť v prípade zastavenia predajnej činnosti 
súčasného dodávateľa trojkoliek? 
- Peter Majer – Tam nieto čo opravovať, len vymeniť baterku. 
 
Po diskusii nasledovalo hlasovanie o predloženom návrhu rozpočtového opatrenia č.2/2021 
 
 
 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor,   Ing.Mário Hanzel , Peter Majer                           
za: 3 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
 
 
Bod.7 Rôzne 
Zber odpadu 
 
 Starostka informovala o priebehu zberu veľko -objemného odpadu a dohodli sa, že vzhľadom na 
nízku cenu prvého zberu uskutočnia aj druhý zber v krátkom čase . 
Zároveň boli poslanci informovaní o zhotovení a možnosti využívania kompostoviska . 
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Stav cesty 
 
Mário Hanzel informoval o opätovnom zhoršení kvality cesty ku hnojisku. Po výdatných dažďoch sú 
jamy ešte hlbšie a pomaly sa tade bude dať prejsť už len s terénnym vozidlom. 

- starostka obce – momentálne veľa možností nemáme. Obec  na to peniaze nemá a dotačné výzvy 
zo strany štátu (EU) stoja. Projekt je pripravený ,čaká sa na výzvu, na opravu cesty je potrebné cca 
80 -100 tis. EUR, nakoľko nie je urobený podklad a asfalt tvorí len škrupinu. 

- Mário Hanzel – niečo treba urobiť.  
-starostka – a čo by si navrhol  
- Mário Hanzel - aspoň stiahnuť vodu z cesty vykopaním pozdĺžneho rigolu, ktorý by zachytil vodu 
z lúk nad cestou. 
-starostka – to máme aj v rozpočte plánované 
-  Peter Majer – tam kde sme to minule prečistili voda na ceste nie je. Problém môže vznikať pri 
Kantorovcoch, kde sú pred domom zaparkované autá a keď ich budú traktory obchádzať, stlačia rigol 
naspäť a voda bude znova na ceste. Hovoril som o tom už aj s Danom .  

- Ján Kantor – tak poďme do Kantorovcov viacerí, aby to malo „vyššiu váhu“. 
 -  Mário Hanzel – nemusíme tam chodiť ako politická delegácia, starostka obce je dostatočná 
autorita a zároveň zákonný štatutár, ktorého požiadavka „musí“ stačiť. 

   - starostka obce – môžeme objednať bágrik - Jána Joríka, aby nám to prekopal. Ten jeho bágrik by 
to mohol zvládnuť.  

- Peter Majer – a kam dáme zeminu? Bude jej tam veľa 
-  starostka obce – môžem sa opýtať Kristiána Fekiača, či by nám to mohol odvoziť. 

 -  Mário Hanzel – alternatíva je teleskop z družstva alebo platniak od Kantorovcov. 
 -  Peter Majer – na odvoz bude vhodnejšie niečo s vyklápačkou, z platniaka by sa to muselo 
zhadzovať ručne. Na vykopanie rigola ale treba nadviazať osadením zvodových betónových tvárnic, 
tak ako je to v úseku popred Petra Mikloša a Zdena Davida. Keď sa to neurobí, rigol sa môže znova 
zatlačiť  v dôsledku prejazdu veľkých traktorov po ceste. 
- starostka obce – tak zavolám Jana Jorika , ak by mohol čím skôr vykopať a zistím, kto by nám to 
odviezol. Potom zmeriame dĺžku vykopaného rigola a narozpočtujeme osadenie zvodových tvárnic, 
aby sme vedeli koľko financií bude na to potrebných. 
- starostka obce – v súvislosti s nedávnymi výdatnými zrážkami je potrebné aj .... riešiť situáciu v časti 
– od Závozu , kde počas dažďov stojí voda na lúkach a presakuje – vytápa domy napr. Ivan Kantor, 
Michal Kantror, Juraj Fekiač.  

 
Všetci sa zhodli, že je potrebné získať názor a stanovisko odborníka. Bc.Ján Kantor prisľúbil 
osloviť f .Envigeo o nezáväzné stanovisko.  

 
Detská zóna  
 
V súvislosti s plánovaným vytvorením detskej zóny mimo priestoru zvonice a altánku tlmočil Mário 
Hanzel záujem niektorých mamičiek vytvoriť detskú zónu v priestoroch starej škôlky a nie pri hasičškej 
nádrži vedľa stredného válova. Táto požiadavka sa mu zdá aj logická, keďže škôlka je odizolovaná od 
cestnej komunikácie a je tým pádom bezpečnejšia.  

 
-starostka obce – touto informáciou som prekvapená, lebo priestor pri Fekiačovcoch bol navrhnutý 
minulý rok na zasadnutí a neboli námietky . Ani po informovaní, že to tam ideme dať sa nikto neohlásil 
z mamičiek. 

 
- Ján Kantor – z pohľadu áut to nie je ideálne, veľa z nich chodí po dedine rýchlo. Mohli sme to 
obmedziť značkou o povinnom znížení rýchlosti alebo osadením retardérov a  škôlku nevníma ako 
bezpečný priestor, lebo sú tam deti od ruky a keď tam dieťa náhodou spadne z bicykla a zraní sa, 
nebude mu mať kto pomôcť, lebo nebude na očiach. Takto na námestí si ho skôr niekto všimne.  
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- starostka obce – osadenie retardérov by mohlo pomôcť, no má to pár zádrheľov. Cesta od 
začiatku dediny až po námestie nie je naša, má ju v správe BBSK. Ak by sme sa s nimi aj 
dohodli na ich osadení, môžu vznikať kolízne situácie počas zimnej sezóny pri pluhovaní, 
prípadne na jar pri zametaní dopravnými mechanizmami. 
 
- Ivana Pinkasová – pri válove to bude lepšie ako vo škôlke, my sme sa vždy stretávali v dedine. 
 
-  Peter Majer – deti nebudú chcieť byť vo škôlke, ale na námestí. 
 
- starostka obce – môžeme sa teda ešte raz opýtať mamičiek, kde im bude lepšie, nech sa teda 
rozhodnú. Bolo preto aj stretnutie rodičov ale prišli len od Miklošov, Veronika a Dano Kantor 
neskôr...Bolo by sa prediskutovalo aj miesto ...takto sa ťažko vyhovie ľuďom. 

 
Nedodržiavanie cestovného poriadku autobusov 

 

Mário Hanzel požiadal starostku o zaslanie listu prevádzkovateľovi prímestkej autobusovej dopravy, 
kvôli opakujúcim sa problémom s nedodržiavaním cestovného poriadku. Týka sa to hlavne koncových 
večerných a nočných spojov, ktoré z Ľubietovej, no hlavne zo Strelník, chodia v neprimerane skoršom 
čase a to niekedy aj 15 minút vopred. Poukázal na nedávny prípad, keď občan po 8 hodinovej 
pracovnej zmene musel ísť domov tri kilometre pešo a to o 23,30 hod.j v noci a navyše v daždi. Na 
zastávke pritom bol o viac než 10 minút skôr, ako stanovuje odchod autobusu oficiálne schválený 
cestovný poriadok 
 
 
 
 
Záver:  
Na záver sa starostka poďakovala za účasť, ďalšie zasadnutie bude podľa schváleného 
termínu. 
 
 
 
Zapisovateľ:  ................................................... 
 
Overovatelia:  ................................................... 
 

.................................................... 
... 
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