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Zápisnica  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 31.8.2021 

 
Otvorenie 

 
 
 Starostka obce Ivona Patrášová otvorila obecné zastupiteľstvo za účasti  poslancov 
 Bc.Ján Kantor,   Ing. Mário Hanzel, Bc. Ivana Pinkasová, Dušan Potančok a  
 Peter Majer  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  Ing. Mária Hanzela  a za overovateľov   Bc.Jána Kantora, 
Bc.Ivanu Pinkasovú  
 
Poslanci schválili návrhovú komisiu v zložení : Bc.Ján Kantor – predseda , Ing.Mário Hanzel, 
Bc. Ivana Pinkasová 
 
 
 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor,   Ing. Mário Hanzel , Bc.Ivana Pinkasová,  
za:   3 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
 
 
 Bod 3 :  Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly č. 1/POV/2021podľa prílohy 
Materiál bol predložený písomne      
 
 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor,   Ing. Mário Hanzel , Bc.Ivana 
Pinkasová,  
za:  3 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
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Bod. 4  : Voľba prísediaceho v zmysle zák.č.385/2000 Z.z, o súdoch a prísediacich 
Obci Povrazník bola doručená žiadosť okresného súdu v BB o nahlásenie kandidátov zvolených OZ pre 
funkciu prísediacich na nové volebné obdobie 2022-2026 a to do 15.9.2021. 
Poslanci nezvolili žiadneho kandidáta  
 
. 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor,   Ing. Mário Hanzel , Bc.Ivana Pinkasová,  
za:  3 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
 
 
Bod. 5 – Rozpočtové opatrenie č.3/2021 podľa prílohy 
Materiál bol predložený písomne s dôvodovou správou. Ide najmä o úpravu nasledovných 
položiek: 
 
V príjmovej časti – najvýznamnejšou úpravou je 
príjem dotácie z Programuje  obnovy dediny - + 5000 Eur, v takej istej výške sú opravené aj výdavky 
na schválený účel – uzatvorené drevené prístrešky na kontajnery 
Okrem toho sú aktualizované príjmy podľa skutočnosti a sú jednotlivo uvedené  
v tabuľke . 
 
Výdavková časť 
V rámci aparátu obce boli výdavky upravené a to hlavne v časti energie a to z dôvodu nákupu peliet 
na celé vykurovacie obdobie už v tomto roku pre zvýhodnenú cenu pri nákupe v jeseni a primeranom 
množstve.  
Okrem toho je v úprave zahrnuté nevyhnutné podrezanie steny obecného úradu a izolovanie proti 
vlhkosti pred úpravou a zateplením fasády. Financie  na podrezanie sú presunuté z nerealizovaného 
projektu rekonštrukcie miestneho rozhlasu, nakoľko bola výzva na podávanie žiadostí aj tento rok MF 
SR zrušená. 
Ostatné zmeny sú buď presunom položiek alebo menej významné čo sa týka sumy .  
 
Celkove touto úpravou dosiahneme prebytkový rozpočet a to + 2582  EUR . 
 
 
Ján Kantor- sa pýtal či pán Kolaček vie o tom, že sa oproti jeho domu súp.č.11 bude prístrešok pre 
triedený zber a tiež že sa zaujímal o online prenosy zasadnutí 
 
Starostka – odpovedala že ho bude informovať telefonicky  
Mário Hanzel – prístup sa mu neobmedzí 
Starostka  - prístup nebude obmedzený, lebo bude prístrešok situovaný bližšie k rod.Fekiačovcov 
o čom boli informovaní a nemali námietky 
Na prístrešky bol robený prieskum trhu , kde sa ceny pohybujú okolo 3000 € ale keďže podmienkou 
projektu je lokálny dodávateľ a tiež suma 5000 € na 3 kusy, dohodli sme sa na dodávke v demonte 
u živnostníka z Ľubietovej, pre ktorého zabezpečí opracovanie miestny stolár a montáž s osadením 
ako aj ťažbu dreva cez Urbár si zabezpečíme svojpomocne , aby sme to finančne vedeli urobiť v sume 
1700 € za jeden kus. 
Životné prostredie zisťovalo ako máme zabezpečené kontajnery proti lesnej zveri. Preto budú 
prístrešky uzatvorené latením zo všetkých strán s dvierkami na otváranie . 
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Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor,   Ing. Mário Hanzel , Bc.Ivana Pinkasová,  
za:  3 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
 
 
 
Bod.6 Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierka za účtovné obdobie končiace 
k 31.12.2020 . Správa bola doručená písomne. 
 
 
Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor,   Ing. Mário Hanzel , Bc.Ivana Pinkasová,  
za:  3 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 

 
 
K bodu 7 : Vyhlásenie  budovy obecnej zvonice za miestnu pamätihodnosť  
 
Starostka obce predložila poslancom návrh na vyhlásenie  
budovy  obecnej zvonice  súpisné č. 121 na parcele č. KN C 154 ,evidovanú na LV Obce Povrazník  
za miestnu pamätihodnosť a to aj z dôvodu, že pokiaľ poslanci tento návrh schvália, má obec možnosť 
získať financie na jej rekonštrukciu a údržbu / fasáda, pôvodné drevené dvere, úprava vnútorného 
priestoru pôvodnej –starej zvonice/  z BBSK až do výšky 10 000 € . Zámerom je nielen úprava 
a rekonštrukcia ale následne aj jej ďalšie využitie pre výstavu historickej konskej striekačky , prípadne aj 
nálezov drevného opálu a pod. Súčasťou projektu bude aj bezpečnostný kamerový systém. 
 
    
Za  uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor,   Ing. Mário Hanzel , Bc.Ivana Pinkasová,  
za:  3 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
 
 
K bodu 8: Rôzne  
 
Zmena termínu ďalšieho  zasadnutia zo 7.12.2021 na 30.11.2021 z dôvodu dodržania cyklu 
zasadnutí 3 mesiace ..  
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Za uznesenie hlasovali : Bc.Ján Kantor,   Ing. Mário Hanzel , Bc.Ivana Pinkasová,  
za:  3 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
 
K bodu 9: Diskusia  
 
Starostka – bol podaný projekt na vybavenie detského ihriska, pokiaľ by bol schválený tak spoluúčasť 
bude z prebytku rozpočtu po úprave v sume cca 1000 eur z celkovej sumy projektu 10 000 €. 
 

- Boli zástupcovia z Envigea a pozreli podmienky prečo vytápa domy. Ide  o spodnú vodu 
z dôvodu prírodných podmienok – túfové a ílovité podložie. Preto si musia ľudia individuálne 
urobiť odvodnenie a drenáže.  

- Cesta ku Danovi Kantorovi sa urobila frézingom a tiež sa predtým urobil rigol. Rigol treba čistiť 
lebo sa z polí zanáša. Frézing sa dal do najväčších jám. A keď sa to osvedčí , môžeme budúci 
rok urobiť aj ostatné časti. Frézing je možné získať cez M. Chromeka od jeho zamestnávateľa. 

- V škôlke boli osadené detské prvky – kolotoč, hojdačka aj šúchačka 
- Dopravné značenie je v štádiu záverečného vyjadrenia od Okresného úradu BB 
- Veľkoobjemný zber – jesenná časť bude niekedy v októbri príp. koncom septembra 
- V riešení je infotabuľa pod Jaseňovým vrchom – v spolupráci s OOCR a obcou Poniky, ide 

o mapu s pomenovaním vrchov Nízkych Tatier 
- Nemáme platné PHSR obce, ktoré sme zatiaľ nepotrebovali ale v prípade potreby pre 

uchádzanie sa o dotácie , musíme počítať so sumou cca 300-500 €  
- V nedeľu 12.9.2021 bude vystúpenie FS Debnár s hosťami programu 
- Do októbra sa podávajú projekty na BBSK  - my by sme podali na Deň obce s tým, že bufet by 

sme sa snažili cez niekoho urobiť za poplatok obci, oprava zvonice a exteriérové stroje na 
cvičenie – ak bude možnosť 

  
 
 
 
K bodu 10 : Záver  
Na záver sa starostka poďakovala za účasť, ďalšie zasadnutie bude podľa schváleného 
termínua to 30.11.2021 . 
 
 
 
Zapisovateľ:  ................................................... 
 
Overovatelia:  ................................................... 
 

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