Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Michalová
konaného dňa 17. mája 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny:
starostka obce: Ing. Terézia Tisovčíková
poslanci OcZ: 8, Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas, Zuzana Vojasová
hlavná kontrolórka obce: Ing. Iveta Purgatová
prednostka obecného úradu: Jana Herichová
občania obce podľa prezenčnej listiny
Neprítomní - ospravedlnení: 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 7 poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Michalová, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. (Poslankyňa Zuzana
Vojasová prišla neskôr).
K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení
Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OcZ určila starostka obce p. Janu Herichovú,
prednostku obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice a uznesení určila starostka obce poslancov: Dušana
Purgata a Ladislava Luštiaka
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. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh na schválenie programu
rokovania Obecného zastupiteľstva obce
Michalová
4. Voľba návrhovej komisie
5. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Michalová za rok
2017
7. Návrh Záverečného účtu obce Michalová za rok 2017
8. Informácia o zmene rozpočtu a plnení rozpočtu obce k 31.3.2018
9. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018
10. Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti
11. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
12. Informácie starostky obce
13. Záver
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválilo
bez pripomienok.
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Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 4:
Voľba návrhovej komisie
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková navrhla do návrhovej komisie poslancov: Ing. Eriku
Goceliakovú a Ing. Ivana Kokavca
Obecné zastupiteľstvo zvolilo návrhovú komisiu.
Hlasovanie: 7 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 13.
marca 2018 sú splnené, okrem uznesenia č. 12/2018 – prenájom nebytových priestorov
v Dome služieb, ktoré je v štádiu plnenia.
Uznesenia z minulých zasadnutí: číslo: 42/2017, 48/2017, 49/2017 zo dňa 22.5.2017 ktoré sa
týkajú prenájmu obecných pozemkov sú rozpracované a sú v štádiu plnenia.
Uznesenie č. 74/2017 zo dňa 13. júla 2017 - odpredaj pozemkov pre Kláru Zajakovú sú
rozpracované a sú v štádiu plnenia.
O plnení týchto uznesení starostka obce informovala prítomných, že menovaní boli vyzvaní,
aby sa k návrhom nájomných zmlúv vyjadrili.
Pani Anna Švantnerová bude vybavovať pozemky do vlastníctva vydržaním
Pán Dušan Kochan nemá záujem užívať pozemok, nájomnú zmluvu nepodpísal, bude mu
zaslaný list, aby pozemok odplotil
Pán Ľubomír Mikloško, bol upozornený, že ak si pozemky neodkúpi, alebo nepodpíše
nájomnú zmluvu, bude mu zaslaný list, aby pozemok odplotil.
Pani Klára Zajaková prisľúbila, že príde 18.5.2018 na obecný úrad so synom a návrh kúpnopredajnej zmluvy prerokuje s pani Klimentovou.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení na
vedomie.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Michalová za rok 2017
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Michalová za rok 2017 predložila Ing. Iveta
Purgatová, hlavná kontrolórka obce. Konštatovala, že návrh záverečného účtu obce
Michalová za rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti
podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh
záverečného účtu Obce Michalová bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16
ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci
obvyklým. Riadna účtovná závierka k 31.12.2017 bola v súlade s § 9 odst.5 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
overená audítorom.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
záverečného účtu obce Michalová za rok 2017 na vedomie.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Michalová prišla poslankyňa Zuzana Vojtasová..
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K bodu 7:
Návrh záverečného účtu obce Michalová za rok 2017
Záverečný účet obce Michalová za rok 2017 predložila prednostka obecného úradu Jana
Herichová. Uviedla, že Záverečný účet za rok 2017 predkladá v zmysle § 16 Zákona č.
583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách. Záverečný účet bol spracovaný po skončení
rozpočtového roka a obsahuje náležitosti v zmysle § 16, ods. 5. Predložila správu nezávislého
audítora a odporučila, aby sa prerokovanie Záverečného účtu obce Michalová za rok 2017
v zmysle § 16, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
uzatvorilo výrokom :
„Obecné zastupiteľstvo Obce Michalová schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce Michalová za rok 2017 bez výhrad“.
Zostatok finančných operácií odporučila použiť na tvorbu rezervného fondu v celkovej
výške 39.339,85 Eur.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo na vedomie správu nezávislého audítora
z overenia ročnej účtovnej závierky, schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
obce Michalová za rok 2017 „bez výhrad“. Vzalo na vedomie schodok rozpočtového
hospodárenia za rok 2017 vo výške 1.436,02 Eur a schválilo použitie zostatku finančných
operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 39.339,85 Eur.
Hlasovanie: 8 za, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 8:
Správa o čerpaní rozpočtu obce Michalová k 31.03.2018
Prednostka obecného úradu Jana Herichová predložila Informáciu o zmene rozpočtu obce
Rozpočtovým opatrením č. 4/2018 v kompetencii starostky obce a informáciu o plnení
príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu obce Michalová k 31.03.2018.
Plnenie rozpočtu k 31.3.2018 v príjmovej časti je v celkovej výške 136.680,40 EUR,
čo je 20 %.
Z toho sú:
bežné príjmy vo výške:
136.680,40 €
kapitálové príjmy vo výške:
0,00 €
finančné operácie
0,00 €
Plnenie rozpočtu k 31.3.2018 vo výdavkovej časti je v celkovej výške 84.808,05 EUR, čo je
13 %.
Z toho sú:
bežné výdavky vo výške
81.382,05 €
sú čerpané na 15 %
kapitálové výdavky vo výške
870,- €
sú čerpané na 1 %,
a to na kanalizáciu prípravné práce
finančné operácie –splátka úveru vo výške
2.556,,00 €
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí: 51.872,35 EUR
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo informáciu o zmene rozpočtu obce a Informáciu
o plnení rozpočtu k 31.03.2018 na vedomie.
Hlasovanie: 8 za, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 9:
Návrh na použitie rezervného fondu obce a zmenu rozpočtu na rok 2018
Ing. Terézia Tisovčíková, starostka obce informovala prítomných, o zámere dokončiť práce
na kultúrnom dome. Na rekonštrukciu kotolne je potrebné cca 30.000.- Eur + 7.000,- Eur na
prípojku.
Na zateplenie alebo vysprávky je potrebné požiadať o vypracovanie ďalších cenových
ponúk.
Hrubý odhad na dokončenie Kultúrneho domu je potrebné cca 100.000,- Eur.
Ivan Boháčik, poslanec, pripomenul, že naposledy sa dohodlo, že sa nebude Kultúrny dom
zatepľovať
Ladislav Luštiak, poslanec, položil otázku, či je potrebné zatepľovať.
Ing. Terézia Tisovčíková, starostka obce vysvetlila prítomným, že vyspraviť fasádu
kultúrneho domu nie je jednoduché, je to náročné po technickej stránke, zateplenie je
jednoduchšia práca a cenovo to navýši približne o 10.000,- Eur
Ivan Boháčik, František Vojtas, poslanci sa vyjadrili, že nie sú proti tomu, aby sa tieto práce
urobili, ale nie sú za to, aby sa robili teraz, peniaze sú potrebné na dôležitejšie účely, ide sa
robiť kanalizácia, voda, materská škola, cesty bude treba porobiť, na to budú treba peniaze.
V kultúrnom dome treba dorobiť to čo je nevyhnutné, elektriku, strechu, odpady.
Treba vybavenie sály, javiska, na zariadenie, na to sú peniaze?
Ing. Terézia Tisovčíková, starostka obce uistila poslancov, že na inventár sa nájdu peniaze
v rozpočte.
Mgr. Ján Dianiš vyslovil názor, že čo sa týka Kultúrneho domu, stále chýba koncepcia jeho
využitia, je potrebné poznať funkčnosť kultúrneho domu a na tom postaviť realizáciu prác.
Spravíme krásny kultúrny dom a obložíme ho odpadmi, lebo za kultúrnym domom je často
skládka odpadov.
Je potrebné pripraviť štúdiu, ako bude vyzerať nielen kultúrny dom, ale aj okolie, potok,
zeleň, lavička - prepojenie kultúrneho domu a materskej školy. V tomto smere chýba vízia.
Ivan Boháčik, poslanec trvá na svojom názore, že je potrebné urobiť kanalizáciu, elektriku,
odpady, to čo sa rozpadáva, nie fasádu.
Po rozprave obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo použitie rezervného fondu vo
výške 100.000,- Eur na Rekonštrukciu kotolne v Kultúrnom dome a rekonštrukciu fasády
Kultúrneho domu vo výške 100.000,- Eur
a zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018
Hlasovanie: Za 5 Mgr. Ján Dianiš, Dušan Purgat, Ing. Ivan Kokavec, Ing. Erika Goceliaková,
Zuzana Vojtasová
Proti: 3 František Vojtas, Ivan Boháčik, Ladislav Luštiak
K bodu 10:
Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti
Žiadosti došlé na obecný úrad predložila Ing. Erika Goceliaková, predsedníčka komisie
finančnej a hospodárenia s majetkom obce.
10.1. Žiadosť p. Petra Kvačkaja, Šupkova 43/1, Podbrezová o odkúpenie pozemku
Na základe súhlasu obidvoch záujemcov o pozemok, parcelu č. KN-C 466, sa uvedená
parcela rozdelila geometrickým plánom a vznikli dve samostatné parcely. Komisia finančná
a hospodárenia s majetkom obce odporučila schváliť zámer odpredať majetok, parcelu č.
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466/2 o výmere 83 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je: malá výmera
pozemku a skutočnosť, že predávaný pozemok bezprostredne susedí a hraničí s pozemkami
vo vlastníctve menovaného a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
s užívanými pozemkami vo vlastníctve Petra Kvačkaja, Šupkova 43/3, Podbrezová za
navrhnutú cenu 2,- Eur/m2 +náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo zámer predať pozemok parcelu KN-C č.
466/2
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
10.2. Žiadosť p. Petra Boháčika, Predné Hálny 33, Brezno o odkúpenie pozemku
Na základe súhlasu obidvoch záujemcov o pozemok, parcelu č. KN-C 466, sa uvedená
parcela rozdelila geometrickým plánom a vznikli dve samostatné parcely. Komisia finančná
a hospodárenia s majetkom obce odporučila schváliť zámer odpredať majetok, parcelu č.
466/1 o výmere 72 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je: malá výmera
pozemku a skutočnosť, že predávaný pozemok bezprostredne susedí a hraničí s pozemkami
vo vlastníctve menovaného a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
s užívanými pozemkami vo vlastníctve Petra Boháčika, Predné Hálny 33, Brezno za
navrhnutú cenu 2,- Eur/m2 +náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo zámer predať pozemok parcelu KN-C č.
466/1
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
10.3. Žiadosť Eleny Kokavcovej, Hrádza 101, Michalová o dočasné užívanie parcely CKN 1516
Menovaná požiadala o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Michalová, vedeného na LV č.
500, C – KN č. 1516 o výmere 1084 m2 druh pozemku orná pôda, k.ú. Michalová za účelom
užívania pozemku na poľnohospodárske účely.
Parcela KN – C č. 1516 susedí s pozemkom, ktoré má menovaná v prenájme. Z dôvodu
podpory rozvoja poľnohospodárskej činnosti v obci, Komisia finančná a hospodárenia
s majetkom obce odporučila schváliť prenájom uvedeného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová konštatovalo, že zámer prenechania nehnuteľného
majetku do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke obce
a rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prenechať majetok obce do nájmu na
dobu neurčitú nájomcovi: Elena Kokavcová, Hrádza 101, Michalová, za cenu nájmu 0,02
Eur/m2 ročne v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
10.4. Žiadosť Dušana Purgat a manž. Ivety, Hrádza 95, Michalová o prenájom
pozemku parcely C-KN 1501
Menovaní požiadali o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Michalová vedeného na LV č.
500, Obec Michalová C – KN č. 1501 o výmere 647 m2 druh pozemku orná pôda, k.ú.
Michalová za účelom užívania pozemku na poľnohospodárske účely.
Parcela KN – C č. 1501 susedí s pozemkom, ktorý majú menovaní vo vlastníctve. Z dôvodu
podpory rozvoja poľnohospodárskej činnosti v obci Komisia finančná a hospodárenia
s majetkom obce odporučila schváliť prenájom uvedeného pozemku.
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Obecné zastupiteľstvo obce Michalová konštatovalo, že zámer prenechania nehnuteľného
majetku do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce
a rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prenechať majetok obce do nájmu na
dobu neurčitú nájomcovi: Dušan Purgat a manž. Iveta Purgatová, Hrádza 95, Michalová, za
cenu nájmu 0,02 Eur/m2 ročne v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
10.5. Žiadosť Mateja Goceliaka, Rohozná 48, Pohronská Polhora o prenájom
nebytových priestorov
Menovaný požiadal o prenájom nebytových priestorov o výmere 66 m2, nachádzajúcich sa
v Kultúrnom dome, ktorý je vo vlastníctve obce Michalová vedený na LV č. 500, Obec
Michalová, za účelom zriadenia služieb obyvateľom obce ako: masáže, fyzioterapie,
kadernícke, kozmetické a pedikérske služby. Komisia finančná a hospodárenia s majetkom
obce odporučila nebytové priestory prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Obecné zastupiteľstvo obce Michalová konštatovalo, že zámer prenechania
nehnuteľného majetku do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej
stránke obce a schválilo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytových
priestorov o výmere 66 m2, nachádzajúcich sa v budove Kultúrneho domu v Michalovej,
súpisné číslo 19, Nájomcovi: Matej Goceliak, Rohozná 48, Pohrosnká Polhora, na dobu
určitú 5 rokov, za cenu nájmu 10,- Eur/m2 ročne + služby súvisiace s nájmom a to dodávka
tepla zálohovo 75,- Eur mesačne.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
10.6. Žiadosť Juraja Vnenčáka – Cubicom, o prenájom časti vedenia obecného rozhlasu
Menovaný požiadal o odsúhlasenie užívania časti vedenia obecného rozhlasu za účelom
prevádzkovania elektronickej komunikačnej siete.
Komisia finančná a hospodárenia s majetkom obce žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku
– stĺpov miestneho rozhlasu prerokovala na svojom zasadnutí dňa 9.5.2018 a odporučila
Obecnému zastupiteľstvu v Michalovej schváliť zámer prenajať časť stĺpov slúžiacich na
umiestnenie káblových rozvodov miestneho rozhlasu, ktoré stĺpy sa nachádzajú na ulici
Ulička a ulici Potočná v obci Michalová, pre umiestnenie rozvodov optických káblov
slúžiacich na prenos internetovej siete, s tým, že predmetné stĺpy budú i naďalej slúžiť i na
káblové rozvody miestneho rozhlasu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prenechať nehnuteľný majetok do nájmu menovanému
na dobu určitú 10 rokov za cenu nájmu 1,- Eur/ročne. z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý je skutočnosť, že Obec má záujem o rozvoj a sprístupnenie internetu pre obyvateľov
obce, ako i spoločnosti a organizácie uskutočňujúce činnosť na území obce a predmetné stĺpy
budú prenajaté práve za účelom ich využitia pre umiestnenie optických vlákien slúžiacich na
pripojenie na internet.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 1 František Vojtas
K bodu 11:
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Na obecný úrad obce Michalová bola doručená žiadosť. Ladislava Goceliaka, a manž.
Varguľa 6, Pohronská Polhora a Žiadosť Filipa Bobáka, Hrable 47, Michalová o odkúpenie
pozemkov, parciel KN-C č. 1108 a KN-C č. 1111, vedených na LV č. 500, Obec Michalová,
k.ú. Michalová. Komisia finančná a hospodárenia s majetkom obce žiadosti prerokovala a odporučila
vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj pozemkov a schváliť podmienky verejnej obchodnej
súťaže.
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Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo zámer predať pozemky obchodnou verejnou
súťažou, schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, podmienky obchodnej verejnej
súťaže, kúpnu cenu pozemkov najmenej: 7,89/m2 a zriadilo komisiu pre vyhodnotenie
návrhov Obchodnej verejnej súťaže v zložení: Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Jana Herichová, Ivan Boháčik a Anna Klimentová.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 12:
Informácie starostky obce:
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková predložila prítomným nasledovné informácie:
Obec dostala informáciu z ministerstva životného prostredia SR, Rozhodnutie o schválení
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
odpadov vo výške 86.212,50 Eur na kompostréry.
Na prestavbu Materskej školy Obec dostala z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR nenávratný finančný príspevok vo výške 174.610,- Eur
Na zateplenie obecného úradu nám zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry prišlo
oznámenie o neschválení našej žiadosti. Voči rozhodnutiu sme zaslali odvolanie.
Na rekonštrukciu hasične prišlo oznámenie o neschválení žiadosti v prvom kole posudzovania
žiadostí. Poslali sme žiadosť do druhého kola.
Na rekonštrukciu a rozšírenie verejného vodovodu sme dostali dotáciu z Enviromentálneho
fondu vo výške 200.000,- ale stále sa usilujeme získať dotáciu zo životného prostredia na
celkovú rekonštrukciu a rozšírenie vodovodu.
Získali sme príspevky z BBSK na Dni obce Michalová, budeme sa uchádzať aj o menšie
granty, napr. z Muránskej planiny.
Je pripravená projektová dokumentácia na stavebné povolenie „Terénne úpravy – areál
ihriska“ na depónium v rámci kanalizácie obce.
Začína sa aj výstavba v lokalite Hrable I., obec pripravuje projektovú dokumentáciu na
výstavbu miestnych komunikácií v lokalite Hrable I. a Hrable II.
Je potrebné pokračovať v oprave a údržbe kultúrneho domu, ako aj je potrebné zakúpiť
nové interiérové vybavenie do kultúrneho domu na základe cenových ponúk.
Sú pripravené cenové ponuky na ozvučenie do domu smútku, ako aj na nové chladiace
zariadenie do domu smútku
Pripravujú sa kultúrne podujatia a to: Deň matiek, Deň detí, Deň otcov navrhuje spojiť do
jednej akcie.
Pripravuje sa organizovanie Jarného lesného behu, previerky Hasičských zborov, slávnosť sv.
Cyrila a Metóda
Bude stretnutie kultúrnej komisie, kde sa program jednotlivých podujatí doladí.
Pracuje sa na dokončení publikácie o Michalovej, bude stretnutie s prof. Hrončekom, ktorý
v najbližšom čase predloží návrh publikácie na korekciu.
Začala sa výstavba kanalizácie v Pohronskej Polhore, kontrolný deň bude raz do mesiaca.
Návrh na prerozdelenie majetku bol podaný pani starostke obce Pohronská Polhora, po
prerokovaní v zastupiteľstve budeme riešiť zmluvu o budúcej zmluve.
František Vojtas, zástupca starostu a poslanec vzniesol požiadavku riešiť jamy pred škôlkou a
pri pekárni.
Starostka obce prisľúbila objednať studený asfalt a obec miestnu komunikáciu opraví.
Mgr. Ján Dianiš, poslanec požiadal o skultúrnenie stojísk kontajnerov na triedený odpad
Starostka obce informovala prítomných, že v najbližšom období sa pripravuje možnosť
požiadania dotácie na stojiskové klietky, o čo sa bude obec uchádzať.
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12. Záver
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Michalová ukončila.

V Michalovej, 17.5.2018
Zapísala: Jana Herichová

________________________
Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

______________________
Jana Herichová
prednostka obecného úradu

___________________
Dušan Purgat
overovateľ I.

________________________
Ladislav Luštiak
overovateľ II.
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