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Zápisnica  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 24.5.2022 

 
Otvorenie 

 
 
 Starostka obce Ivona Patrášová otvorila obecné zastupiteľstvo za účasti  poslancov 
  Ing. Mário Hanzel, Peter Majer,  Bc.Ján Kantor, ospravedlnila sa Bc .Ivana Pinkasová a bez 
ospravedlnenia sa nezúčastnil  Dušan Potančok 
 
 
K bodu 2:  
Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník   
Program poslanci schválili jednohlasne  podľa pozvánky  
 
 
Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
 
 
 
Za zapisovateľa zápisnice zvolili  Ing.Mária Hanzela    a za overovateľov   Bc.Jána Kantora 
a Petra Majera 
  
Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
 
 
Poslanci schválili návrhovú komisiu v zložení : Peter Majer – predseda , Ing.Mário Hanzel, 
Bc Ján Kantor 
 
Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
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K bodu  3 :  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Povrazník  
za rok 2021 
Materiál bol predložený mailom vopred.  
    
Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
 
 
      

       
Záverečný účet obce za rok 2021 bol predložený vopred mailom a písomne. 
 Celoročné hospodárenie schválili poslanci bez výhrad . 

 
Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
 

 
 

          
          

 
K bodu  4  : Rozpočtové opatrenie č.2/2022 
 
Toto opatrenie zohľadňuje schválené dotácie BBSK a Ekopolis ako v príjmovej tak aj vo výdavkovej 
časti. Zároveň financie  na rekonštrukciu fasády a omietok zvonice boli na základe dotácie BBSK 
presunuté z kapitálových výdavkov do  bežných. V opatrení je tiež po vzájomnej konzultácii 
s poslancami navrhnuté navýšenie financií na výmenu žľabov a okapového systému na budove č.38-
pôv.MŠ . Dôvodom je prudký nárast cien a nepostačujúce financie vyčlenené v rozpočte na tento účel. 
Krytie výdavkov je navrhnuté úverom, ktorý má obec schválený a to do výšk 2300 €. Starostka však 
uviedla, že pravdepodobne nebude potrebné použiť v plnej navrhnutej sume úver a financie obce budú 
postačujúce. Dôvodom je predpoklad nečerpania niektorých výdavkov zahrnutých v rozpočte. Napr. 
rekonštrukcia MR z dôvodu zastavenia výzvy MF SR. Schválené čerpanie úveru bude využité len 
v prípade nevyhnutnosti.    
Pri uvedených prácach podľa ZoD  bol naviac  opravený zatekajúci komín-lemovka a diery po 
odtrhnutých snehákoch . 
Starostka informovala poslancov o potrebe montáže snehákov na časť budovy- prístavby – vstup do 
klubu a múzea, nakoľko sú odtrhnuté a v tejto časti strechy môže dôjsť k poškodeniu nových žľabov, čo 
by spôsobilo opätovné poškodeniep a zatekanie. Materiál na sneháky bol odhadnutý na sumu cca 600 
€ + práce za montáž. 
 
 



Obec Povrazník,  PSČ 976 55, Povrazník č.22 

                                                                                                    

 

   
 
Poslanci schválili predložený návrh rozpočtového opatrenia so zapracovaním nasledovných 
položiek: 
 
0912 635 006 žlaby ,okapový systém a sneháky – na sumu 4800 € z navrhovaných 3800 € a to na 
montáž snehákov podľa odporúčania dodávateľa 
0111 717 kamerový systém na sumu 600 € , vysvetlil spôsob a technické riešenie Bc.Ján Kantor. Ide 
o opravu a rekonštrukcii existujúceho kamerového systému, ktorý je momentálne nie plne funkčný. 
Potrebné je kúpiť záznamník a podľa  financií kvalitnejšie kamery, prípadne podľa ďalších zistení 
antény.  
0830 717 miestny rozhlas – 900 € - túto položku sa poslanci na návrh starostky dohodli presunúť na 
vyššie uvedené položky a to vzhľadom na zastavenie výzvy MF SR na poskytnutie dotácie pre 
samosprávy. 
Podľa doterajších výdavkov by schválené čerpanie úveru v sume 2300 € na žľaby a zvody v MŠ  
nemuselo byť v plnej výške teda 2300 € ale je možné len čiastočná potreba čerpania úveru. 
 
Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5 : –  Schválenie veliteľa a strojníka DHZO Povrazník 
 
Za strojníka je navrhnutý Michal Kantor nakoľko bol tiež zvolený za strojníka aj v združení 
DHZ Povrazník.O tejto funkcii však poslanci nehlasovali nakoľko nebolo známe či má Michal 
Kantor platné školenie strojníka. 
 
 
Za veliteľa bola vzhľadom na oprávnenie a školenie navrhnutá Bc .Ivana Pinkasová, ktorá 
potvrdila telefonicky súhlas, keďže momentálne nikto iný nemá školenie. 
 
Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
K bodu 6: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2022 
 
Plán kontrolnej činnosti bol predložený písomne .  
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Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
K bodu 7 : Indikatívna ponuka Prima banka Slovensko na vypracovanie dodatku k zmluve 
o Municipálnom úvere obe  
 
Indikatívna ponuka je vypracovaná ako návrh pre potreby obce . V prípade potreby čerpania nie je po tomto  
schválení a vypracovaní dodatku  potrebné schvaľovanie banky. Ide akoby o otvorený účet obce , ktorý však 
reálne nebude zatiaľ čerpaný.  
Navýšenie existujúceho municipálneho úveru, ktorý máme kedykoľvek k dispozícii v sume 5000 €, zachová 
úrokovú sadzbu po celú dobu – 10 rokov vo výške 1%. 
 
Úrok sa platí len v prípade čerpania, aj keď zmluvná suma je na špeciálnom účte obce kedykoľvek k dispozícii. 
Splácanie sa realizuje v sume a intervale podľa možností obce. Podmienkou je splatenie do 10 rokov. 
Ponuka platí do 30.62022. Zachovanie úrokovej sadzby sa vzťahuje len k tomuto dodatku. Akýkoľvek iný, ďalší 
úver bude podľa platných úrokových sadzieb v danom čase. 
Min .úver 5 000 € /máme momentálne/ 
Max.úver 31 400 € / max. podľa zákona to je nesmie byť viac ako 60% bežných príjmov obce/ 
 
 
Z môjho pohľadu- uviedla starostka je pre vývoj úrokových sadzieb výhodné uzavrieť zmluvu na max.možnú 
sumu  s úrokom 1%, aby v prípade výzvy na veľký projekt /cesta, budova škôlky, strecha OU a pod/ alebo 
havarijnej situácie nemala obec problém so spolufinancovaním a nemusela čerpať úver s vysokým úrokom 
a nevýhodnými podmienkami.  Poplatok za úver je jednorázovo 200 € a za nečerpanie je ročný poplatok 0,6% 
z nečerpanej sumy. To je však vzhľadom na nulový poplatok za vedenie účtu a nízky úrok stále veľmi výhodná 
ponuka. 
Za čerpanie sa priklonili všetci prítomní a Ing. Mário Hanzel poznamenal , že taký výhodný úver by hneď prijal 
aj vo výške 40 000 €.  
 
Starostka vysvetlila, že reálne čerpanie v prípade potreby bude vždy schvaľované  poslancami podobne ako teraz 
pri oprave a výmene žľabov alebo to poslanci uvidia v návrhu rozpočtu, ktorý schvaľujú. Takže čerpať úver a na 
aký účel nie je možné zneužiť zo strany starostu aj v budúcnosti. 
 

 
Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
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K bodu 8 : Kultúrne podujatie Jánska vatra, MDD... 
 
Starostka informovala o návrhu občanov usporiadať Jánsku vatru, drevo bude buď od Mateja Mikulínu 
ak mu ostane zo starého domu alebo bude pýtať od urbáru v obci. Traktorom sa vyvezie nádrž s vodou 
a tiež sa kúpi sud piva, ktoré sa bude pri vatre čapovať. 
Okrem toho bude organizovaný tradičný deň pre deti MDD za predpokladanej pomoci Ivany Pinkasovej.   
 
 
Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
 
K bodu 9: Návrh na úpravu VZN o daniach a miestnych poplatkoch 
 
Starostka informovala o nutnosti zmeny v časti o poplatkoch za odpad a to úľavy pre 
študentov prípadne občanov, ktorí sa v obci počas roka zdržiavajú menej ako 90 dní. 
Možnosť úľavy v zmysle zákona je vo VZN uvedená, ale nie je konkrétne definovaná, takže 
nie je možné resp. nevieme výšku úľavy. 
Ide hlavne o žiakov na internáte. 
 
Starostka navrhla úľavu 50% s tým, že návrh VZN bude predmetom schvaľovania na ďalšom 
zasadnutí v mesiaci august, ale pred tým musí návrh zverejniť . 
Preto si pokladala za povinnosť informovať o tom poslancov, aby vedeli čo bude a prečo 
zverejnené. 
 
 
Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
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K bodu 10: Schválenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2022-2026  
 
V doterajšom volebnom období sa osvedčil počet 5 poslancov a jeden obvod pre voľby. 
Preto starostka navrhla tento počet aj pre ďalšie volebné obdobie 2022-2026.  
 
Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
 
 
 
K bodu 11: Schválenie rozsahu úväzku starostu  pre volebné obdobie 2022-2026  
V tomto volebnom období bol úväzok 75% a preto je navrhnutý aj v ďalšom volebnom období 
2022-2026.  
Starostka uviedla, že náplň práce či už administratívna ale aj fyzická priamo v obci je na viac 
ako 100 % vzhľadom na to, že nemá zamestnancov ani aktivačných , len plat je 75% 
z finančných dôvodov.  
Ing. Mário Hanzel uviedol, že by šiel aj na 50% na čo sa ohradil Peter Majer , že on 
nesúhlasí, nakoľko  starostka stále robí aj mimo kancelárie fyzickú prácu spolu s partnerom. 
Opýtal sa Ing. Mária Hanzela či on by to za taký plat robil. Mário Hanzel uviedol, že obec je 
finančne poddimenzovaná a opýtal sa koľko tvorí % plat z rozpočtu obce. Starostka uviedla, 
že už dosť šetrí oproti minulosti a to v tom, že dohody na spracovanie daní a na evidenciu 
a vedenie registratúry zrušila a túto prácu vykonáva sama. Tak isto používa svoje auto 
a nečerpá stravné. Plat starostky je základný podľa zákona a úväzku cca brutto 1400 €. 
Starostka uviedla, že s 50% úväzkom nevie či by to bol niekto ochotný robiť a okrem toho by 
si dotyčný na zvyšný úväzok našiel aj iné zamestnanie. Tým by prišlo k tomu, že pre obec by  
sa nerobilo toľko ako je to možné teraz.  
Ing. Mário Hanzel sa opýtal či sa musí hlasovať a nemôže sa   v auguste na plánovanom 
zasadnutí. Na to starostka uviedla, že v auguste by nebol dodržaný zákonný termín 90 dní 
pred voľbami ak budú vypísané v avizovanom termíne a mimoriadne zastupiteľstvo pre tento 
jeden bod nie je racionálne počas leta a dovoleniek zvolávať. 
 
 
Prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   2  -  Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 1 - Ing. Mário Hanzel 
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K bodu 12. Diskusia  
 
 
Bc.Ján Kantor podrobne vysvetlil aký je stav a funkčnosť kamerového systému a je potrebné 
ho opraviť a doplniť. 
Ide o opravu a rekonštrukcii existujúceho kamerového systému, ktorý je momentálne nie plne funkčný. 
Potrebné je kúpiť záznamník cene cca 250- 350 € podľa počtu napojení na kamery .Tie sú tiež nie 
kvalitné a bolo by vhodné ich vymeniť v sume cca 70 €/kus,  prípadne podľa ďalších zistení aj antény.  
Preto poslanci schválili zapracovať do RO2/2022 návrh sumy 600 € na tento účel. 
 
Starostka informovala o výmene žľabov a zvodov na budove č.38 a tiež o vhodnosti montáže snehákov 
na prístavbách budovy, kde hrozí zosuv snehu a následne poškodenie nových žľabov. 
Poslanci schválili návrh doplnenia v RO2/2022 a to z rekonštrukcie MR presunúť financie na sneháky 
a to v sume cca 1000 € . 
 
0830 717 miestny rozhlas – 900 € - túto položku sa poslanci na návrh starostky dohodli presunúť na 
vyššie uvedené položky a to vzhľadom na zastavenie výzvy MF SR na poskytnutie dotácie pre 
samosprávy. 
Podľa doterajších výdavkov by schválené čerpanie úveru v sume 2300 € na žľaby a zvody v MŠ  
nemuselo byť v plnej výške teda 2300 € ale je možné len čiastočná potreba čerpania úveru. 
 
 
Za tieto zmeny  hlasovali prítomní poslanci: Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor  
 
Hlasovali     za :   3  - Ing. Mário Hanzel , Peter Majer,  Bc.Ján Kantor 
                    proti:0 
                    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
K bodu 13 – Záver  
 
Na záver sa starostka poďakovala za účasť a pripomenula termín plánovaného zasadnutia 
23.8.2022 a čerpanie dovolenky mimo obce a SR v čase od 8.6. do 15.6.2022. 
V prípade potreby sú kľúče od obecného úradu u Petra Majera, s ktorým budú dohodnuté 
podrobnosti o ostatných kľúčoch .  
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ:  ................................................... 
 
Overovatelia:  ................................................... 
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