Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Michalová
konaného dňa 6. februára 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny:
starostka obce: Ing. Terézia Tisovčíková
poslanci OcZ: 8, Ivan Boháčik, Ing. Erika Gocelaiková, Pavol Golian, Ing. Ivan Kokavec,
Milan Krupa, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
hlavná kontrolórka obce: Ing. Iveta Purgatová
prednostka obecného úradu: Jana Herichová
zamestnanci obce:
občania obce podľa prezenčnej listiny
Neprítomný - ospravedlnený: Ing. Miloš Dekrét,
K bodu 1:
Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová otvorila a viedla Ing. Terézia Tisovčíková, starostka
obce. Skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Michalová, takže obecné zastupiteľstvo obce Michalová je uznášania schopné.
K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení
Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OcZ určila starostka obce Janu Herichovú,
prednostku obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice a uznesení určila starostka obce poslancov: Ladislava
Luštiaka a Ivana Boháčika
K bodu 3:
Návrh na schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Michalová
Starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková predložila návrh programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Michalová:
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh na schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Michalová
Voľba pracovných komisií – návrhovej komisie a mandátovej komisie
Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Michalová 20192023
7. Voľba členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Michalová
8. Delegovanie zástupcov obce do Rady Spojenej školy Pohronská Polhora a
Materskej školy Michalová
9. Voľby prísediacich Okresného súdu Brezno
10. Návrh na odpredaj akcií StVS, a.s.
11. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019
12. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií.
13. Záver
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Obecné zastupiteľstvo obce Michalová program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválilo
bez pripomienok.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 4:
Voľba pracovných komisií – návrhovej komisie a mandátovej komisie
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková navrhla do návrhovej komisie poslancov: Ing. Erika
Goceliaková, Milan Krupa a do mandátovej komisie poslancov: František Vojtas a Dušan
Purgat
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová zvolilo návrhovú komisiu a mandátovú komisiu
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 5:
Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Vyhodnotenie plnenia uznesení predložila prednostka obecného úradu Jana Herichová.
Skonštatovala, že prijaté uznesenia zo zasadnutia OcZ obce Michalová, konaného dňa
15.12.2018 sú splnené.
Zostávajú v plnení
Uznesenie č. 63/2018 - žiadosť o odpredaj pozemku par. KN – C č. 1073 o výmere 183 m2,
druh pozemku trvale trávny porast, vedené na liste vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová, Damián
Benedik, Michalová, Potočná 170/17.
Uznesenie číslo: 49/2017 zo dňa 22.5.2017 ktoré sa týka prenájmu obecných pozemkov pre
pani Annu Švantnerovú a Uznesenie č. 74/2017 zo dňa 13. júla 2017 - odpredaj pozemkov
pre pani Kláru Zajakovú.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6:
Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Michalová 2019-2023
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Michalová na roky 2019 - 2023 je
programový dokument a dotýka sa všetkých občanov obce Michalová. Jednotlivé cieľové
skupiny sú príjemcovia sociálnych služieb v komunite, ktorým sú sociálne služby určené a ktorí
už potrebujú a budú potrebovať rôzne kvalitatívne formy a druhy sociálnych služieb. Predložila
ho starostka obce Ing Terézia Tisovčíková. Dokument bol zverejnený na webovej stránke a v
úradnej tabuli obce Michalová, podrobne o ňom informovala na prípravnom zasadnutí Mgr.
Hľadajová. Vznesené pripomienky boli do dokumentu zapracované.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce
Michalová 2019-2023.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 7:
Voľba členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Michalová
V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 15 Obecné zastupiteľstvo môže
zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradne, iniciatívne a kontrolné orgány,
Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
Na základe návrhov vznesených na prípravnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a osobných
rozhovorov s kandidátmi na členov jednotlivých komisií starostka obce predložila nasledovný
návrh na zvolenie:
1. členov komisie finančnej a hospodárenia s majetkom obce:
Ing. Ivan Kokavec, Ivan Boháčik, Jana Herichová, Ing. Dezider Tisovčík
2. členov komisie výstavby a životného prostredia:
Dušan Purgat, Ivan Boháčik, Anna Klimentová, Ing. Terézia Peniaková
3. členov komisie cestovného ruchu, podnikania a poľnohospodárstva:
František Vojtas, Ing Miloš Dekrét, Mgr. Viera Hľadajová, PhDr. Igor Pašmík, Renáta Rusová,
Ondrej Ruso,
4. členov komisie ochrany verejného poriadku:
Ivan Boháčik, Dušan Purgat, Ladislav Luštiak, Pavol Golian, Jana Herichová, Mgr. Viera
Hľadajová
5. členov komisie sociálnych vecí a rodiny
Ing. Erika Goceliaková, Mgr. Viera Hľadajová, Ing. Anna Tisovčíková, Marta Kvietková, Ing.
Andrea Uhrinová, Ing. Anežka Kokavcová
6. členov komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania:
František Vojtas, Pavol Golian, Anna Klimentová, Mgr. Daša Adameková, Mgr. Martina
Muchová, Alena Rosiarová, Mgr. Ján Dianiš, Igor Sokol, Ing. Juraj Vnenčák, , Lukáš Suja,
Ondrej Košičiar, Ing. Dezider Tisovčík
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
Mandátová komisia prehlásila, že na voľbe členov komisií obecného zastupiteľstva obce
Michalová bolo prítomných 8 poslancov obecného zastupiteľstva, hlasovalo 8 poslancov a 8
poslancov bolo za prijatie uznesenia, proti: 0, zdržali sa hlasovania:0
Vyššie uvedení členovia komisií obecného zastupiteľstva boli zvolení.
K bodu č 8:
Delegovanie zástupcov obce do Rady Spojenej školy Pohronská Polhora a Rady
Materskej školy Michalová
V zmysle Zákona č. 596/2003 o štátnej službe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 25 starostka obce Ing. Terézia
Tisovčíková predložila návrh na delegovanie zástupcov obce Michalová do Rady Spojenej
školy Pohronská Polhora a to: Ing. Terézia Tisovčíková a Milan Krupa a zástupcov
zriaďovateľa do Rady Materskej školy Michalová : Ing. Erika Goceliaková.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová delegovalo zástupcov do Rady škôl
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu č. 9:
Voľby prísediacich okresného súdu Brezno
Obecnému úradu obce Michalová bol doručený list Okresného súdu v Brezne, ktorým, ktorým
žiadal, aby obec Michalová navrhla a na obecnom zastupiteľstve prejednala kandidátov do
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funkcie prísediacich Okresného súdu v Brezne. Starostka obce navrhuje, aby boli za
prísediacich Okresného súdu v Brezne zvolení:
František Vojtas, nar. 3.10.1972 v Brezne, bytom Hrable 23, 976 57 Michalová a
Mgr. Viera Hľadajová, nar. 5.9.1975 v Banskej Bystrici, bytom Trosky 85, 976 57 Michalová
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová zvolilo prísediacich okresného súdu v Brezne
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 10:
Návrh na odpredaj akcií StVS, a.s.
Starostka obce, Ing. Terézia Tisovčíková, informovala prítomných, že je možnosť odpredať
akcie StVs, a.s., ale schvaľovať odpredaj bude možné až potom, keď bude vyjadrenie valného
zhromaždenia StVS. Až potom, bude obecné zastupiteľstvo rozhodovať akým spôsobom, za
akých podmienok, za akú sumu bude akcie StVs predávať.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo informáciu starostky obce na vedomie.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 11:
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019
Prednostka obecného úradu Jana Herichová predložila návrh na zmenu rozpočtu z dôvodu
zvýšených nákladov na investičnú akciu Prestavba a rekonštrukcia Materskej školy.
Z plánovaných kapitálových výdavkov na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice (spoluúčasť
v prípade získania dotácie) a verejný poriadok inde neklasifikovaný (spoluúčasť v prípade
získania dotácie na kamery, merače rýchlosti) navrhuje finančné prostriedky presunúť na
Prestavbu a rekonštrukciu MŠ. Aj keď ešte stále nevieme, koľko ešte bude treba na
rekonštrukciu MŠ, dala návrh presunu finančných prostriedkov, aspoň tých, ktoré sa
pravdepodobne nebudú zatiaľ čerpať, žiadosť na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice nám
neschválili a žiadosť na merače rýchlosti sa zatiaľ neposlala.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková informovala prítomných, že na túto investičnú akciu
sa zvýšili neoprávnené výdavky. To čo sme mali schválené v rozpočte, 35.000,- Eur je už
minuté a my musíme mať na spolufinancovanie vo výške 5% vyfakturovaných dodávok prác
inak by sa musela vrátiť dotácia.
František Vojtas, poslanec sa informoval, za ktorú prácu sa navyšuje rozpočet
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková informovala prítomných že sú do práce za pokládku
podláh na prízemí, výmenu okien, schody, vysprávky špajze, náter dverí, maľovanie celej
materskej školy.
Mgr. Daša Adameková, riaditeľka MŠ podotkla, že materská škola sa nemaľovala od roku
2005, má sa maľovať každých 5 rokov, takže maľovanie je potrebné.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo zmenu rozpočtu na rok 2019.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 12:
Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ obce Michalová
Návrh predložila Ing. Erika Goceliaková, v návrhu sú zapracované požiadavky poslancov
obecného zastupiteľstva, návrh bol prerokovaný na prípravnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva a odporúča ho schváliť.
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Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo Zásady odmeňovania poslancov a členvo
komisií OcZ obce Michalová
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 13:
Záver
V závere starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková informovala prítomných, že sa začalo
s výkopovými prácami na kanalizácii, vetva AA ul. Hrádza, jednala už aj s občanmi, aj
s firmou, ktorá výkopové práce vykonáva. Práce budú prebiehať tak, že trasa výkopu je už
vyznačená, vykopú, položia rúry, zasypú, až potom budú kopať kanalizačné prípojky. Verí,
že sa dovtedy vyrieši voda a bude sa pokračovať v prácach už súbežne kanalizácia aj vodovod.
Poslanci obecného zastupiteľstva opätovne kritizovali pluhovanie a posýpanie ulíc. Starostka
obce verí, že už pluhovať nebude treba a cesty posýpajú aktivační zamestnanci.
Ing. Erika Goceliaková, zástupkyňa starostky obce požiadala o doplnenie kontajnerov na textil
v obci, sú potrebné. Požiadala aj o informovanosť občanov ohľadom hrobových miest,
nakoľko uplynula platnosť nájomného za hrobové miesta 10 rokov.
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Michalová ukončila.
V Michalovej, 6. februára 2019
Zapísala: Jana Herichová

________________________
Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

______________________
Jana Herichová
prednostka obecného úradu

___________________
Ladislav Luštiak
overovateľ I.

________________________
Ivan Boháčik
overovateľ II.
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