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Zápisnica  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 6.3.2023 

 
Otvorenie 

 
 
 Starostka obce Ivona Patrášová otvorila obecné zastupiteľstvo za účasti  poslancov 
Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
Peter Majer sa ospravedlnil   
 
K bodu 2:  
Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník   
Program podľa pozvánky poslanci schválili jednohlasne    
 
 
Prítomní poslanci:  Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
 
Hlasovali  za: 4 - Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
                 proti:0 
                  zdržali sa: 0 
 
 
 
Za zapisovateľa zápisnice bola  určená  Ing. Alena Mikulinová  a za overovateľov Jana Telúchová a Juraj 
Fekiač 
 
Prítomní poslanci: Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
 Hlasovali  za:4- Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
                 proti:0 
                  zdržali sa: 0 
 
 
 
Poslanci schválili návrhovú komisiu v zložení : Ing.Alena Mikulinová – predseda , členovia Juraj Fekiač , Jana 
Telúchová 
 
Prítomní poslanci : Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
Hlasovali  za: 4 - Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
                  proti:0 
                  zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
K bodu  3 :  Žiadosť Juraja Fekiača o odpredaj pozemku : 

 pozemok C – KN parc. č. 180/31, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 30 m2,  ktorý bol vytvorený oddelením: 

o od pozemku C – KN parc. č. 180/6, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie  o výmere 1086 m² (výmera podľa nového stavu: 1056 m²) 
vedenom na LV č. 1, kat. územie: Povrazník, obec Povrazník, zapísaný 
v katastri nehnuteľností Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor, 

 
Materiál bol predložený mailom vopred.  
Starostka k tomuto bodu uviedla nasledovné :  
Dňa 29.11.2022 bola na obecný úrad doručená žiadosť Juraja Fekiača, Povrazník 10 na odkúpenie 
časti pozemku parcela č. KN-C 180/6 o výmere 30 m2. Žiadateľ dal na vlastné náklady zhotoviť 
geometrický plán . Ako dôvod uvádza lepší prístup a zarovnanie hranice pozemku KN-C 180/28. 
Zámer predať pozemok a to ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovom sídle obce Povrazník v zmysle platných predpisov a to od 1.2.2023 po dobu 15 dní .    
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Predmetná časť pozemku je z hľadiska jeho polohy aj rozlohy pre obec hospodársky neefektívna 
a nevyužitá.  

Starostka poslancom predložila geometrický plán, kde je vyznačený predmetný pozemok. 
 
   

Prítomní poslanci: Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj 
Fekiač,  
 
Hlasovali  za:3 - Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová  
                  proti:0 
                  zdržali sa: 1 –Juraj Fekiač     

 
 

         

         
 
 
K bodu  4  : Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2022 
Starostka oboznámila poslancov s výsledkami, ktoré boli všetkým zaslané mailom, v krátkosti zhrnula výsledky: 
Inventarizácia majetku bola vykonaná fyzickou aj dokladovou inventúrou. Neboli zistené žiadne rozdiely. Zároveň 
môžeme konštatovať, že obec nemá žiadne dlhy a úvery voči dodávateľom /záväzky/ a neeviduje ani žiadne dlhy 
na daniach a poplatkoch  /pohľadávky/ voči obci . 
Správa o celkovom hospodárení obce bude predmetom Záverečného účtu obce za rok 2022 , ktorý schvaľuje 
obecné zastupiteľstvo a to najneskôr do 30.6.2023. 
 
 
 
 
Prítomní poslanci:  Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
 
 Hlasovali  za: 4 - Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
 
                  proti:0 
                  zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5 : –  Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2022 
Na základe povinnosti  predkladať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti najmenej raz 
ročne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, ktorá vyplýva hlavnému kontrolórovi z písm. e) ods. 1 § 18 f 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavná kontrolórka obce správu za rok 2022. Správu 
dostali poslanci vopred mailom. 
 
Prítomní poslanci:  Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
Hlasovali  za : 4 - Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
                 proti:0 
                  zdržali sa: 0 
 
                
                  
K bodu 6: SPRÁVA Z KONTROLY Č. 1/POV/2022 

Správa bola poslancom doručená mailom vopred.  
Starostka uviedla, že kontrolou bolo zistené nedodržanie termínu zasadnutí a to v zmysle § 12 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení by sa malo rokovanie obecného zastupiteľstva konať najmenej raz za tri 
mesiace. Táto požiadavka na frekvenciu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Povrazníku nebola dodržaná, 
pretože medzi februárovým a májovým zasadnutím, májovým a augustovým zasadnutím obecného zastupiteľstva 
v roku 2021 bol dlhší časový odstup ako tri mesiace. Z výsledkov kontroly nevyplynuli žiadne nesplnené 
uznesenia obecného zastupiteľstva v Povrazníku. Upozorňujem na uznesenie č. 33/2021 zo dňa 30. 11. 2021, 
ktorým obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plán zasadnutí obecné zastupiteľstva pre rok 2022. Medzi 
prvým plánovaným zasadnutím (22. 2. 2022) a druhým plánovaným zasadnutím (24. 5. 2022) je  tri mesiace a 2 
dni čo je viac ako požaduje § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 
 



Obec Povrazník,  PSČ 976 55, Povrazník č.22 

                                                                                                    

 

Prítomní poslanci:  Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
Hlasovali  za : 4 - Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
                 proti:0 
                  zdržali sa: 0 
 
 

Starostka v tomto bode navrhla odmenu hlavnej kontrolórke, nakoľko pracuje pre obec piaty rok a to za veľmi 

nízku odmenu , ktorá nepokryje ani náklady na dopravu. Vzhľadom na jej nízky úväzok – s ohľadom na možnosti 

obce, však vykonáva svoju prácu svedomite a nad rámec tohto úväzku. Tak isto poskytuje usmernenia a rady pri 

výkone práce starostke obce.   Podľa zákona jej odmena môže byť 30% mesačného platu. Poslanci súhlasili 

s návrhom odmeny nasledovne: 

1-12/2020 v sume 61, 20 € čo predstavuje 30% mesačného platu /17€ x30% = 5,10 x 12/ 
1-12/2021 v sume 64,80 € čo predstavuje 30 % mesačného platu / 18 €x30%= 5,40 x 12/  
1-12/2022 v sume 68,40 € čo predstavuje 30% mesačného platu / 19€ x 30% = 5,70 x12/ 
 
Spolu odmena 194,40 € po zaokrúhlení 194 €  
 
 
Prítomní poslanci:  Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
Hlasovali  za : 4 - Ing. Alena Mikulinová , Mgr. Ivana Pinkasová, Jana Telúchová, Juraj Fekiač,  
                 proti:0 
                  zdržali sa: 0 
 
 
                  
K bodu 7 : Diskusia 
 
V diskusii  sa poslanci informovali o kontajneroch na nadrozmerný odpad. Starostka im odpovedala, že určite 
bude kontajner v jarných mesiacoch pristavený a o presnom dátume ich bude informovať. 
 
Juraj Fekiač sa informoval o možnosti upraviť terén pri ceste – rigol smerom na Jaseňový vrch – Závoz, nakoľko 
voda stekajúca po ceste podmáča terén a udiera do domov a pozemkov . Na to mu starostka odpovedala, že je 
potrebné sa dohodnúť s predsedom Urbáru Jánom Majerom. Zároveň uviedla, že už túto situáciu konzultovali 
pred rokom s firmou Envigeo, ktorej pracovníci uviedli, že terén je prírodou vytvorený na tieto presaky a je ťažké 
niečo vytvoriť aby sa presakovaniu vody zabránilo. Keďže cestu spravuje miestny urbár je potrebné každý zásah 
konzultovať s predsedom urbáru. 
 
Starostka obce informovala poslancov o podaní žiadosti na druhú etapu opravy budovy škôlky a to časti múzea. 
Po výmene okien je možnosť získať financie na opravu stropov, stien a čiastočne podlahy.  
Pokiaľ by sme financie dostali a podarilo by sa nám túto časť opraviť, ostalo by nám opraviť časť bývalého klubu, 
 sociálne zariadenia a celú fasádu objektu – uviedla starostka. 
  
Starostka poslancov informovala o žiadosti predsedu urbáru o pomoc s priestormi pre agendu / skriňa s dokladmi/  
a schôdze miestneho urbáru. Poslanci navrhli ako jednou z možností  hornú zasadačku obecného úradu, ktorú 
využíva OZ DHZ na svoje výročné schôdze.  
Priestor je dostatočný aj pre miestny urbár, nakoľko sú tu uložené skrine z obecného úradu s nepotrebnými 
materiálmi, ktoré by mohli uvoľniť miesto aj pre skriňu urbáru a skrine na druhej strane miestnosti, ktoré využíva 
OZ DHZ by ostali pre potreby OZ DHZ. Nakoľko schôdze oboch spolkov nebývajú často, tak aj časovo by bolo 
možné tento priestor využívať pre činnosť obidvoch spolkov. 
 
Druhou možnosťou je priestor spomínaného klubu v škôlke, ktorý je však momentálne v stave nie veľmi vhodnom 
na využívanie . Je potrebné vymeniť asi 3 ks okien / posledné na budove škôlky/ a urobiť nové stierky, prípadne 
podlahy.  
Okrem toho je tento priestor potrebné vypratať a veci , ktoré sa raz za rok používajú uskladniť v sklade na strelnici 
aby tento priestor sa mohol využívať aj inak ako sklad. 
Starostka s poslancami rozoberali aj možnosť príležitostného prenájmu na prespanie keďže ide o priestor s WC, 
kuchynkou a prípadne vyudovanou sprchou. Na to je však potrebné priestor opraviť a zrenovovať. 
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Starostka informovala poslancov o sťažnostiach občanov na odstavené nepojazdného auto Jaroslava 
Malachovského na verejnom priestranstve. Uviedla, že ho niekoľko krát ústne žiadala o odstránenie. Naposledy 
ho upozornila, že na základe usmernenia  mu pošle výzvu s lehotou 60 dní na odstránenie. Avšak je možnosť, že 
tak urobí bez výzvy alebo v prípade zberu šrotu , keď príde auto s rukou, môže toto využiť a dať auto odviezť. Na 
čo jej pán Malachovský sľúbil, že zváži aj túto možnosť .  
Ď´alšou sťažnosťou bolo časté behanie psíka z domu č.9 , ktorý sa veľmi často pohybuje po dedine sám 
a dochádza tak znečisťovaniu priestorov, kde sa pohybujú často deti – parčík okolo zvonice. Starostka sľúbila, že 
majiteľa na to upozorní ústne. 
 
Jana Telúchová upozornila na chýbajúci poklop pri ceste pri RD p. Ondru a narušenú požiarnu nádrž. Na to 
starostka prisľúbila zabezpečiť poklop.  
Požiarnu nádrž bude starostka riešiť nakoľko už 2 roky sa snaží niekoho na opravu zabezpečiť, čo sa však 
nedarí.  
 
K bodu 8 – Záver Na záver sa starostka poďakovala poslancom 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ:  Ing. Alena Mikulinová ................................................... 
 
Overovatelia: Juraj Fekiač............. ................................................... 
 

Jana Telúchová............................................................ 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


