Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Michalová
konaného dňa 15. decembra 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny:
starostka obce: Ing. Terézia Tisovčíková
poslanci OcZ: 7, 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: Ing Anna Tisovčíková, Anna Klimentová
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 6 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 Milana Krupu
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. Návrh na schválenie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Cenníku č. 1/2012 poplatkov vyberaných na
území obce Michalová
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Michalová na roky 20192021
9. Návrh na schválenie finančného rozpočtu obce Michalová na roky 2019 – 2021
10. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová
na I. polrok 2019
11. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2018
12. Návrh na zrušenie uznesení obecného zastupiteľstva obce Michalová
13. Rôzne - Informácie starostky obce
14. Záver
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Obecné zastupiteľstvo obce Michalová program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválilo
bez pripomienok.
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. Erika
Goceliaková, Ivan Boháčik
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová 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 22.
októbra 2018 sú splnené, okrem uznesenia č. 63/2018, 65/2018 a 67/2018, ktoré sú v plnení.
Prednostka obecného úradu Jana Herichová navrhla zrušiť uznesenie č. 64/2018, nakoľko sa
do o obchodnej verejnej súťaže nikto neprihlásil.
Zostávajú v plnení Uznesenia z minulých zasadnutí:
Uznesenia 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 je
rozpracované a je v štádiu plnenia.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková navrhla zrušiť Uznesenia č. 42/2017 a 48/2017,
nakoľko pán Dušan Kochan a Ľubomír Mikloško doposiaľ nepodpísali návrh nájomnej zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6:
Návrh na schválenie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a školského zariadenia na území obce Michalová
Návrh VZN ako aj dôvodovú správu predložila Ing. Anna Tisovčíková referentka miezd,
školstva a sociálnych vecí. Navrhovaná výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a školskej jedálne je prepočítaná podľa počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka, ktorý materská škola vykázala v štatistickom výkaze a to 37 detí.
Dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školskej jedálne sú poskytované z výnosu
dane z príjmov, ktorý je obci prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov.
V priebehu rozpočtového obdobia je možné predmetné VZN aktualizovať dodatkami
K návrhu podala pripomienku Ing. Erika Goceliaková, výška dotácia bola prepočítaná
a následne bol upravený návrh rozpočtu. Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková dala hlasovať
a Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce
Michalová č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a školského zariadenia na území obce Michalová.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 7:
Návrh na schválenie dodatku č. 2 k Cenníku č. 1/2012 poplatkov vyberaných na území
obce Michalová
Návrh na schválenie dodatku č. 2 k Cenníku č. 1/2012 poplatkov vyberaných na území obce
Michalová predložila Anna Klimentová, referentka referátu služieb z dôvodu že Obec
Michalová je od 8.10.2018 platca dane z pridanej hodnoty. Informovala prítomných, že do
konca roka 2018 cena vody ostáva 0,50 Eur/ m3 s DPH. Od 1.1. 2019 0,50 Eur/ m3 bez DPH
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo Dodatok č. 2 k Cenníku č. 1/2012 poplatkov
vyberaných na území obce Michalová
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu č 8:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Michalová k návrhu rozpočtu obce Michalová na
rok 2019
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 predložila hlavná kontrolórka Ing.
Iveta Purgatová. Konštatovala, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými nariadeniami a internými predpismi obce, bol verejne sprístupnený v obci
spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.
Ing. Erika Goceliaková , poslankyňa sa informovala na výšku zadĺženosti obce, nakoľko sa
v rozpočte počíta s prijatím úveru.
Hlavná kontrolórka Ing. Iveta Purgatová informovala prítomných, že zadĺženosť obce je 34%
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce
Michalová k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 na vedomie.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu č. 9:
Návrh na schválenie finančného rozpočtu obce Michalová na roky 2019 – 2021
Návrh na schválenie finančného rozpočtu obce Michalová na roky 2019-2021 a dôvodovú
správu predložila starostka obce Ing. Terézia Tisovčková.
Bežné výdavky sú rozpočtované na jednotlivé kapitoly a položky podľa potreby
a plánovaných bežných výdavkov vo výške
570,500,.- Eur
plánovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie vo výške
350.000,- Eur
a finančných operácií – splácanie úveru vo výške
19.500,- Eur
spolu:
940.000,- Eur
Kapitálové výdavky vo výške 350,000,- Eur sú kryté prevodom z fondu rezerv vo výške
155.000,- Eur
a úverovým prísľubom vo výške
195,000,- Eur
a sú rozpočtované na:
Ochrana pred požiarmi - spolufinancovanie Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 5.000,Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované:
Nákup špeciálnych strojov a zariadení
5.000,Kamerový systém – rozšírenie spolufinancovanie v prípade získania dotácie
2.200,3

Výstavba:
výstavba nájomných bytov – prípravná a projektová dokumentácia
10.800,Kanalizácia - prípravná a projektová dokumentácia
2.000,Výstavba miestnych komunikácií Hrable I, Hrable II.
20.000,Rekonštrukcia a modernizácia OcU - spolufinancovanie
22.000,Luštiareň obnova kultúrnej pamiatky - spolufinancovanie
15.000,Zásobovanie vodou:
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu:
200.000,z toho: 195.000,- z úveru
5.000,- z fondu rezerv – neoprávnené výdavky
Bývanie a občianska vybavenosť - na rekonštrukciu kotolne v kultúrnom dome: 30.000,Náboženské a iné spoločenské služby: nákup ozvučovacej techniky
3.000,Predprimárne vzdelávanie: Prestavba MŠ spolufinancovanie
35.000,Finančné operácie sú kryté prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu vo výške: 19.500,- Eur
Rozpočet obce Michalová na rok 2019 je navrhovaný ako vyrovnaný a záväzný. vo výške
940,000,- Eur v príjmoch aj vo výdavkoch.
Rozpočet na rok 2020 je navrhovaný orientačne ako vyrovnaný vo výške 600.000,- Eur
v príjmoch aj vo výdavkoch.
Rozpočet na rok 2021 je navrhovaný orientačne ako vyrovnaný vo výške 630.000,- Eur
v príjmoch aj vo výdavkoch.
Návrh rozpočtu je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Michalová.
Poslanci obecného zastupiteľstva požiadali o vysvetlenie výšky spolufinancovania na
Rekonštrukciu materskej školy – zdá sa im to veľa.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková vysvetlila, že na Materskú školu sme získali 175. 000
Eur, na rozšírenie kapacít MŠ, čo je maximum. Prerába sa schodište, podkrovie, jedáleň, práce
nad rozšírenie kapacít, ktoré s Rekonštrukciou sa budú musieť vykonať sa musia financovať
z vlastných zdrojov ako napríklad znižujú sa stropy, robia sa vysprávy aj podlahy v celej
budove, prerába sa elektrika.
Čo je teda v sume 175.000,- ? Starostka vysvetlila, že kotolňa, nové kotly, komplet prerobená,
schodište, kancelária riaditeľky, miestnosť pre učiteľky, celé podkrovie, 16 strešných okien,
nová kanalizácia. Materská škola dostane inú úroveň.
Ing. Erika Gocelaiková vyjadrila svoj názor, že chýba jej v rozpočte rozsýpač, ľudia sa sťažujú,
ulice sú neposypané, na zimu nie sme vôbec pripravený. Je nemysliteľné, aby pán Halúzka
vysypal kopu posypového materiálu, ktorý budú 2 ľudia rozhadzovať 3 dni.
Ladislav Luštiak doplnil Ing. Eriku Gocleikaovú, že 2 ľudia na posyp na celú dedinu je dosť
málo. Údržbu miestnych komunikácií, posýpanie nezvládame už 3 roky.
Ivan Boháčik položil otázku prečo sa nepluhujú všetky ulice, na Hrabľoch nebolo pluhované,
cesta je v katastrofálnom stave.
Dušan Purgat navrhol zabezpečiť tieto práce dodávateľsky, robí to pán Zajak, alebo Suja. Je
v platnosti zákon, že obec aj chodníky musí udržiavať
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková je toho názoru, že naši aktivační zamestnanci posýpajú
chodníky aj cesty dostatočne. Ak bude potrebné zakúpiť nejaké zariadenie bude sa tým
zaoberať.
Jana Herichová, prednostka obecného úradu vysvetlila poslancom, že rozpočet bol zostavovaný
s určitou rezervou, či v bežných, alebo kapitálových výdavkoch. Je toho názoru, že na rozsýpač
7-8,000,- Eur sa v rozpočte určite nájde a bude sa môcť urobiť zmena rozpočtu.
Dušan Purgat položil otázku prečo sa v rozpočte nepočíta s kanalizáciou.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková informovala prítomných, že žiadateľom a hlavným
investorom je obec Pohronská Polhora, zasahovaním či už do finančných alebo iným zmien
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podmienok schválenia dotácie na kanalizáciu by sa mohlo považovať za porušenie podmienok
zmluvy. Obce Pohronská Polhora a -Michalová musia spolupracovať.
Po úprave rozpočtu z dôvodu úpravy VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová starostka obce Ing.
Terézia Tisovčíková dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo finančný rozpočet na rok 2019 ako záväzný
a na roky 2020-2021 ako orientačný.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 10:
Návrh na chválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová na I.
polrok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 predložila hlavná
kontrolórka obce Ing. Iveta Purgatová. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v zmysle Zákona č.
369/1990 Zb., o obecnom zriadení, § 18f, písm b/ zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke obce a obecné zastupiteľstvo obce Michalová ho jednohlasne schválilo.
Hlasovanie: 6 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0 (zo zasadnutia sa ospravedlnil a odišiel
poslanec Pavol Golian)
K bodu 11:
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2018
Prednostka obecného úradu Jana Herichová predložila návrh na zmenu rozpočtu z dôvodu
zvýšených nákladov:
Z dôvodu zvýšených bežných výdavkov
- na mzdy a odvody na vedľajších službách poskytovaných v rámci predprimárneho
vzdelávania je potrebné presunúť finančné prostriedky z Predprimárneho vzdlávania.
- na odmenu na základe dohody v Knižnici je potrebné presunúť finančné prostriedky z
miezd.
- na vyplatenie nevyčrpanej dovolenky starostky obce navrhujeme presunúť finančné
prostriedky z náboženských služieb – transfery cirkvi, čo sa už do konca roka poskytovať
nebude.
Z dôvodu uhradenia DPH na práce na Rekonštrukcii a rozšírení vodovodu je potrebné
presunúť finančné prostriedky z rozpočtovanej položky 712001 Nákup budov (nákup
nehnuteľnosti sa nerealizoval) na Zásobovanie vodou pol. 717002 – Rekonštrukcia
a rozšírenie verejného vodovodu.
Presunom rozpočtovaných výdavkov sa celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu nemenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo zmenu rozpočtu obce Michalová
rozpočtovým opatrením č. 15/2018
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 12:
Návrh na zrušenie uznesení Obecného zastupiteľstva obce Michalová
Návrh na zrušenie uznesení č. 42/2017, č. 48/2017 č. 64/2018 v plnom rozsahu predložila
Jana Herichová, prednostka obecného úradu. Nakoľko pán Dušan Kochan a pán Ľubomír
Mikloško do dnešného dňa nepodpísali pripravené nájomné zmluvy, Obecný úrad vyzval
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menovaných na odplotenie uvedených pozemkov. A nakoľko sa do obchodnej verejnej
súťaže o kúpu pozemkov KN-C č. 1108 a KN-C č. 1111 nikto neprihlásil,
Pani Klimentová, pracovníčka obecného úradu informovala prítomných že pán Kochan jej na
ulici povedal, že nemal čas prísť na obecný úrad vyjadriť sa k listu, ktorý mu zaslala. Poslanci
obecného zastupiteľstva sú toho názoru, že od mája 2017 si pán Kochan čas mal nájsť.
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesení č. 42/2017, č. 48/2017 č. 64/2018 v plnom rozsahu.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 1 František Vojtas (dostavil sa na zasadnutie)
K bodu 13:
Rôzne - Informácie starostky obce:
Pripomienky zo strany poslancov
Milan Krupa navrhuje skultúrniť podujatie Silvestrovského behu, postaviť drevený altánok na
predaj čaju, zastrešiť ozvučenie, nemuseli by sa vynášať stoly vonku, čaj – várnice sú položené
na zemi, je to nedôstojné. Má taký domček Norika Albertyová, treba ju osloviť či by ho
odpredala.
Ing. Erika Goceliaková, položila otázku, či má Norika Albertyová zaplatený nájom, ak nie
treba s ňou zrušiť nájom. Požiadala pani Klimentovú, aby pripravila platby za nájom a nájomnú
zmluvu s menovanou.
Ing. Iveta Purgatová, hlavná kontrolórka pripomenula, že je potrebné schváliť členov
jednotlivých komisií, aby komisie mohli pracovať.
František Vojtas položil otázku, ako je to s platením za účasť na jednotlivých akciách,
kultúrnych podujatiach, kto schvaľuje plat zamestnancom a kto osobné príplatky.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková informovala prítomných, že za jednotlivé podujatia
nie je vyplácaná žiadna odmena, len za účasť na rokovaní komisií, ale ak dá pokyn nadriadený,
zamestnanci to majú ako nadčas, ale ak sú zamestnanci zúčastnení podujatia ako občania, tak
nie. Navrhuje, aby aj zamestnanci obci boli zaplatení ako členovia komisií a aj za účasť na
kultúrnych podujatiach, nie len na rokovaniach komisie. Plat majú zamestnanci zo zákona
a osobné príplatky určuje zamestnávateľ.
Ivan Boháčik položil otázku, či sa nemôže Silvestrovský beh konať na 30.12., aby ľudia na
Silvestra boli doma.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková informovala že o dátume treba rozhodnúť skôr, plán
kultúrnych podujatí sa robí rok dopredu a Silvestrovský beh je preto Silvestrovský že je na
Silvestra.
František Vojtas položil otázku, či si nechcete bežecký oddiel založiť nejaké združenie, lebo
on pripravuje stanovy pre hráčov stolného tenisu.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková informovala upozornila, že TJ je oficiálne založené
občianske združenie a po ňou môže fungovať viac oddielov – aj turisti, aj bežci aj iní, ktorí sa
venujú športu.
Ďalej František Vojtas odporučil, že do organizovania kultúrnych podujatí treba viac zapojiť
kultúrnu komisiu, nie ženy z úradu cez pracovnú dobu balia balíčky a robota im stojí.
Dušan Purgat navrhuje na činnosť komisií zriadiť miestnosť, napr. v kultúrnom dome, kde by
členovia jednotlivých komisií schádzali a vyvíjali svoju činnosť.
František Vojtas informoval prítomných že na internete je informácia o predaji Farmy 42 ha
pozemok, aj stavby salaš, senníky bufet za cenu 200.000,- Eur. Poslanci sú naklonení
k odkúpeniu tejto nehnuteľnosti a požiadali starostu obce o preverenie tieto skutočnosti.
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Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo všetky pripomienky a informácie starostky obce
Na vedomie.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
10. Záver
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Michalová ukončila.

V Michalovej, 15.12.2018
Zapísala: Jana Herichová

________________________
Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

______________________
Jana Herichová
prednostka obecného úradu

___________________
Ladislav Luštiak
overovateľ I.

________________________
Milan Krupa
overovateľ II.

7

