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Zápisnica  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 22.2.2022 

 
Otvorenie 

 
 
 Starostka obce Ivona Patrášová otvorila obecné zastupiteľstvo za účasti  poslancov 
  Ing. Mário Hanzel, Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová. 
 
Ospravedlnil sa pre chorobu Dušan Potančok a Bc.Ján Kantror. 
 
K bodu 2:  
Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník   
Program poslanci schválili jednohlasne  podľa pozvánky  
 
 
Za uznesenie hlasovali :  Ing. Mário Hanzel, Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová. 
 
za:   Ing. Mário Hanzel, Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová. 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
 
 
 
 
 
 
Za zapisovateľa zápisnice zvolili  Bc.Ivanu Pinkasovú    a za overovateľov   Ing. Mária 
Hanzela  , Petra Majera  
 
Za uznesenie hlasovali :   Ing. Mário Hanzel, Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová. 
za:   Ing. Mário Hanzel, Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová. 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
 
 
Poslanci schválili návrhovú komisiu v zložení : Peter Majer – predseda , Ing.Mário Hanzel, 
Bc Ivana Pinkasová 
 
Za uznesenie hlasovali :   Ing. Mário Hanzel , Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová 
za: Ing. Mário Hanzel, Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová. 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
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Bod 3 :  Správa o kontrolnej činnosti   hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 
 
Materiál bol predložený mailom vopred. Správa je súhrnom správ ktoré boli 
Predkladané počas roka.  
    
 
Za uznesenie hlasovali :   Ing. Mário Hanzel, Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová. 
 
za:   Ing. Mário Hanzel, Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová. 
proti :   .............   
zdržal sa: ..........      

       

 

          
          

 
Bod. 4  : Rozpočtové opatrenie č.1/2022 
 
Starostka vysvetlila dôvody a že ide o presun nevyčerpaných financií na úpravu a opravu fasády OU a 
KD včítane zateplenia, ktoré bolo realizované na základe schváleného rozpočtu obce na rok 2021 ale 
nebolo do 31.12.2021 dokončené pre nepriaznivé počasie. Preto neboli tieto práce vyplatené. Cena za 
práce je v sume 16€/m2 čo je oproti bežným cenám na úrovni polovice až tretiny. Bežné ceny sa 
pohybujú na úrovni od 30 do 50 € /m2 + práce za lešenie od 300- do 500 €. Takže celková cena by bola 
od 2500 až 3000 €.  
Okrem toho je problém realizovať akékoľvek práce malého rozsahu ,nakoľko dodávatelia prác nemajú 
záujem o nerentabilné činnosti, preto sa snaží využívať domáce zdroje pokiaľ je to možné. Ušetria sa 
tým výrazne financie obce a je záruka opravy v prípade reklamácie.  
 
. 
Za uznesenie hlasovali : Ing. Mário Hanzel , Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová 
za:   Ing. Mário Hanzel, Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová. 
proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
 
 
Bod. 5 –  Predaj pozemku podľa Uznesenia č.35/2019 
 
Pozemok pod oplotením J.Fekiača bol schválený ako zámer o predaj  uznesením č.35/2019 avšak 
bez ceny a uvedenia čísla geometrického plánu. Preto došlo následne k schvaľovaniu ceny a to 
uznesením č.4/2020, toto však bolo na návrh prokurátora zrušené pre formálne nedostatky – uvedenie 
spomínaného GP  , nesprávna formulácia uznesenia . / o námietke prokurátora boli poslanci 
informovaní/ . 
Na základe toho bolo uznesenie 4/2020 zrušené avšak uznesenie č.35/2019 je platné .  
 
Z dôvodu prebiehajúceho stavebného konania je potrebné žiadosť o predaj uzavrieť a výsledok 
doručiť na stavebný úrad pre ďalší postup v konaní.  
Keďže ide o predaj a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb., musí byť schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
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Osobitým zreteľom je , že ide o pozemok, na ktorom má žiadateľ vybudované oplotenie pre dodržanie 
línie oplotenia. 
Za uznesenie hlasovali 2 poslanci, 1 bol proti – preto predaj nebol schválený 
 
 
Starostka informovala o ďalšom postupe a to nariadenie odstránenia stavby alebo odkázanie 
žiadateľa stavebným úradom na riešenie súdnou cestou. 
S uvedeným problémom sa však musí v zmysle zákona vysporiadať stavebný úrad.    
 
Za uznesenie hlasovali :   Ing. Mário Hanzel , Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová 
 
za:  Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová 
proti :   Ing. Mário Hanzel 
zdržal sa: .......... 
 
 
 
Bod.6. Informácia o hospodárení obce za rok 2021 
 
Stav financií k 31.12.2021 – bankový účet  :  8267,41 € 
                                                  Pokladňa:           1157,33 €  
                                                  Spolu :                  9 424,74 € 
 
Záväzky po lehote splatnosti : 0 
Záväzky v lehote splatnosti:     383,88 + mzdy a odvody za 12/2021 
 
Pohľadávky : PD Bukovina – 1671,11 €  
 
Obec nemá nesplatené záväzky po lehote splatnosti, nemá žiadny úver .  
 
 
 
 
 
 
 
Za uznesenie hlasovali :   Ing. Mário Hanzel , Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová 
za:   :   Ing. Mário Hanzel , Peter Majer, Bc. Ivana Pinkasová 
 proti :   .............   
zdržal sa: .......... 
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K bodu 7 a 8 : Rôzne a diskusia 
 
V bode rôzne informoval starostka o množiacich sa sťažnostiach obyvateľov na vypúšťanie 
kalov do miestneho potoka. V súvislosti s novelou zákona o verejných vodovodoch 
a kanalizáciách boli obci doručené právnikom obce informácie o povinnostiach obce 
a zároveň vzorový list – Upozornenie občanov na povinnosti pri nakladaní s odpadovými 
vodami. Tento list bude zaslaný všetkým občanom, nakoľko bola jedna zo sťažností zaslaná 
aj na Okresný úrad. Z tohto dôvodu je potrebné upozorniť a vyzvať občanov na nápravu 
a predísť tak sankciám pri kontrole  zo strany Okresného úradu v Banskej Bystrici. 
 
Starostka informovala poslancov o výzve na podanie žiadosti na dotáciu pre nákup kníh 
a zariadenia knižnice. Po vzájomnej dohode dospeli poslanci k názoru, že starostka podá 
žiadosť na nákup a výmenu kníh. 
 
Starostka informovala poslancov o možnosti zasielať sms správy občanom , nakoľko mnohí 
nepočujú hlásiť rozhlas. Služba by však ročne stála cca 500 € , čo je neadekvátne množstvu 
hlásenia a predpokladu , že práve starší obyvatelia by si správy včas prečítali. 
Preto naďalej trvá snaha o rekonštrukciu MR pokiaľ bude výzva a možnosť získať financie. 
Na rekonštrukciu je potrebné cca 10 tis.€. 
 
Poslanci boli informovaní o plánovanej dobrovoľnej brigáde Petra Majera a Jána Nosála 
v novej požiarnej zbrojnici, kde plánujú vyliať nivelákovú podlahu.   
Starostka v tej súvislosti reagovala, že je potrebné všetky ochranné odevy a pomôcky 
hasičov včítane hadíc a náradia uložiť po uschnutí podlahy do týchto nových priestorov. Ide 
aj kontroly pri ktorých je ťažké kontrolovať vybavenie DHZO pokiaľ je uložené na troch 
miestach a to aj mimo budovy OU. Zároveň je tak potrebné urobiť aj s ohľadom na vybavenie 
hasičov v prípade zásahu keď ide o každú minútu. 
 
Starostka informovala poslancov o možnosti prehodnotiť systém platieb za vývoz odpadu. 
Súčasný paušálny systém je nie celkom spravodlivý , pretože chalupári platia len 1 paušál /1 
osoba/ bez ohľadu na to koľko osôb a ako dlho sa v obci počas roka zdržiava . Tak isto 
občania, ktorí triedia, nevykladajú nádobu pri každom vývoze.  
 
 
 
K bodu 9: Záver  
Na záver sa starostka poďakovala za účasť, ďalšie zasadnutie bude podľa navrhnutého  
termínu                       . 
 
 
 
Zapisovateľ:  ................................................... 
 
Overovatelia:  ................................................... 
 

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