Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Michalová
konaného dňa 13. marca 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny:
starostka obce: Ing. Terézia Tisovčíková
poslanci OcZ: 6, Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Dušan Purgat, František Vojtas,
hlavná kontrolórka obce: Ing. Iveta Purgatová
prednostka obecného úradu: Jana Herichová
občania obce podľa prezenčnej listiny
Neprítomní - ospravedlnení: Ing. Miloš Dekrét, Ladislav Luštiak, Zuzana Vojtasová
K bodu 1:
Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová otvorila a viedla Ing. Terézia Tisovčíková, starostka
obce. Skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Michalová, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. (Poslanec Ing. Ivan Kokavec
prišiel 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: Mgr. Jána
Dianiša a Františka Vojtasa
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 OcZ
6. Správa o čerpaní rozpočtu obce Michalová k 31.12.2017
7. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu záväzkov obce
k 31.12.2017
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová za rok 2017
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
10. Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti
11. Návrh na použitie rezervného fondu a zmenu rozpočtu obce na rok 2018
12. Informácie starostky obce
13. Diskusia
14. Záver
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Obecné zastupiteľstvo obce Michalová program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválilo
bez pripomienok.
Hlasovanie: 5 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 Dušana Purgata
Obecné zastupiteľstvo zvolilo návrhovú komisiu.
Hlasovanie: 5 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 11.
decembra 2017 sú všetky splnené.
Sú splnené aj uznesenia z minulých zasadnutí: č. 18/2017 zo dňa: 20.2.2017 – zabezpečenie
územnoplánovacej dokumentácie a predbežnej projektovej dokumentácie na výstavbu
nájomných bytov. Projektová štúdia je vypracovaná. A Uznesenie č. 73/2017 zo dňa 13. júla
2017 - prenájom priestorov v Dome služieb, priestory sú ponúknuté do prenájmu firme
Vodohospodárske stavby Bratislava a Combin Banská Štiavnica
Zostávajú uznesenia číslo: 42/2017, 48/2017, 49/2017 zo dňa 22.5.2017 ktoré sa týkajú
prenájmu obecných pozemkov a Uznesenie č. 74/2017 zo dňa 13. júla 2017 - odpredaj
pozemkov pre p. Kláru Zajakovú, ktoré sú rozpracované a sú v štádiu plnenia.
Obecné zastupiteľstvo vzalo vyhodnotenie plnenia uznesení na vedomie
Hlasovanie: 5 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6:
Správa o čerpaní rozpočtu obce Michalová k 31.12.2017
Prednostka obecného úradu Jana Herichová informovala prítomných o prijatom Rozpočtovom
opatrení č. 13/2017 v rámci kompetencie starostky obce v zmysle vnútorného predpisu č.
9/2011 Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová. a predložila Správu
o čerpaní rozpočtu obce Michalová k 31.12.2017
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 v príjmovej časti je v celkovej výške 563.455,22 EUR,
čo je 87 %. Z toho sú:
bežné príjmy
501.917,35 €
kapitálové príjmy
10.538,00 €
finančné operácie
50.999,87 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 vo výdavkovej časti je v celkovej výške 524.115,37 EUR, čo je
81 %. Z toho sú:
bežné výdavky vo výške
452.434,22 €
sú čerpané na 87 %
kapitálové výdavky vo výške
61.457,15 €
sú čerpané na 51 %,
z toho:
na kúpu pozemkov vo výške
3.355,00 €
projektovú dokumentáciu stavebné úpravy a údržbu požiarnej zbrojnice
3.744,00 €
kamerový systém
13.457,28 €
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rekonštrukciu a modernizáciu OcÚ
na kúpu prípojného zariadenia - nakladač vo výške
na kúpu osobného automobilu
na rekonštrukciu verejného vodovodu –prípravné a projektové práce vo výške
na rekonštrukciu materskej školy – prípravná a projektová dokumentácia

3.960,00
6.810,00
14.259,40
6.181,47
9.690,00

€
€
€
€
€

finančné operácie – splátka úveru vo výške 10.224,- €
sú čerpané na 100%
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí: 39.339,85 EUR
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo informáciu o prijatom rozpočtovom opatrení a
správu o čerpaní rozpočtu k 31.12.2017 na vedomie.
Hlasovanie: 5 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 7:
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu záväzkov obce
k 31.12.2017
Správu predložila Ing. Erika Goceliaková, predsedníčka ústrednej inventarizačnej komisie
v ktorej v závere konštatovala, že Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2017 sa
uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a ústredná inventarizačná komisia neprijala žiadne opatrenia, nakoľko inventarizáciou neboli
zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Správa je prílohou tejto zápisnice.
Mgr. Ján Dianiš, poslanec obecného zastupiteľstva položil otázku, či má význam držať
v majetku obce vlek. Podal návrh na jeho vyradenie, nakoľko je to zariadenie zastaralé, lano
ohrozuje bezpečnosť, podľa jeho názoru mal by sa vlek ponúknuť na odpredaj.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková prisľúbila, že sa bude návrhom zaoberať
a v budúcnosti bude potrebné vyhlásiť vlek za majetok prebytočný a môže sa ponúknuť na
odpredaj.
Obecné zastupiteľstvo vzalo správu o výsledku inventarizácie k 31.12.2017 na vedomie.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 (na zasadnutie sa dostavil Ing. Ivan Koakvec)
K bodu 8:
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová za rok 2017
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017 predložila hlavná
kontrolórka obce Ing. Iveta Purgatová. Správa je prílohou tejto zápisnice.
Ing. Erika Goceliaková, poslankyňa sa informovala, či sa prijalo opatrenie k pohľadávkam.
Hlavná kontrolórka Ing. Iveta Purgatová odpovedala, že áno, pohľadávky sa vymáhajú cestou
exekútora. Na nájmoch pohľadávky nie sú, vedie sa evidencia platenia nájmov.
Obecné zastupiteľstvo vzalo správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová
za rok 2017 na vedomie.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 9:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 predložila hlavná
kontrolórka obce Ing. Iveta Purgatová. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v zmysle Zákona č.
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369/1990 Zb., o obecnom zriadení, § 18f, písm b/ zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke obce. a poslanci ho jednohlasne schválili.
Hlasovanie: 6 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
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
Žiadosť p. Petra Boháčika, Predné Hálny 33, Brezno o odkúpenie obecného pozemku.
Komisia finančná a hospodárenia s majetkom obce žiadosti o odkúpenie pozemku prerokovala
na svojom zasadnutí dňa 7.3.2018 a na základe predložených dokumentov odporučila majetok,
parcelu č. 466 o výmere 155 m2 vyhlásiť za prebytočný. Nakoľko majú o predmetný pozemok
záujem obidvaja žiadatelia, navrhuje, aby sa tento pozemok geometrickým plánom rozdelil na
dve časti, aby sa mohla odpredať záujemcom pomerná časť pozemku, priľahlého k pozemkom
v ich vlastníctve.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vyhlásilo za prebytočný majetok obce Michalová, a to
pozemok par. KN – C č. 466 o výmere 155 m2, druh pozemku ostatné plochy, vedené na liste
vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová a súhlasilo s odpredajom pozemku v prípade, že sa
predmetný pozemok geometrickým plánom rozdelí na dve časti a ponúkne sa na odpredaj
záujemcom pomerná časť pozemku, priľahlého k pozemkom v ich vlastníctve.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
10.2. Žiadosť p. Eleny Kokavcovej, Hrádza 101, Michalová o dočasné užívanie parcely
C-KN 1516
Komisia finančná a hospodárenia s majetkom obce žiadosť o prenájom pozemku prerokovala
na svojom zasadnutí dňa 7.3.2018 a na základe predložených dokumentov odporučila majetok
obce, parcelu č. 1516 o výmere 1084 m2 vyhlásiť za prebytočný a schváliť zámer prenajať
pozemok na dobu neurčitú nájomcovi: Elena Kokavcová, Hrádza 101, 976 57 Michalová a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vyhlásilo za prebytočný majetok obce Michalová, a to
pozemok par. KN – C č. 1516 o výmere 1084 m2, druh pozemku orná pôda, vedený na liste
vlastníctva č. 500 Obec Michalová, k. ú. Michalová a schválilo podľa § 9, ods. 2 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať majetok
obce do nájmu - KN-C č. 1516 o výmere 1084 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste
vlastníctva č. 500 Obec Michalová, katastrálne územie Michalová, na dobu neurčitú,
nájomcovi: Elena Kokavcová, Hrádza 101, 976 57 Michalová a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý je skutočnosť, že uvedený pozemok obec Michalová nevyužíva pre
plnenie samosprávnych funkcií a tento pozemok vzhľadom k svojej polohe a druhu neslúži ani
ako verejné priestranstvo. Žiadateľ je dlhodobým nájomcom pozemku, ktorý bezprostredne
susedí s predmetným pozemkom a chce predmetný pozemok užívať na poľnohospodárske
účely, čo je v súlade s evidovaným druhom pozemku. Prenajatím predmetnej parcely súčasne
obec Michalová nebude musieť vynakladať prostriedky na zabránenie zaburineniu
predmetného pozemku. A určilo cenu za prenájom 0,02 Eur/m2/ročne.
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Hlasovanie: 6 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
10.3. Žiadosť p. Dušana Purgata a manž., Hrádza 95, Michalová o prenájom obecného
pozemku
Komisia finančná a hospodárenia s majetkom obce žiadosť o prenájom pozemku prerokovala
na svojom zasadnutí dňa 7.3.2018 a na základe predložených dokumentov odporučila majetok,
parcelu č. 1501 o výmere 647 m2 vyhlásiť za prebytočný a schváliť prenájom pozemku na
dobu neurčitú nájomcovi: Dušan Purgat a manž. Ing. Iveta Purgatová, Hrádza 95, 976 57
Michalová a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vyhlásilo za prebytočný majetok obce Michalová, a to
pozemok par. KN – C č. 1501 o výmere 647 m2, druh pozemku orná pôda, vedený na liste
vlastníctva č. 500 Obec Michalová, k. ú. Michalová a schválilo podľa § 9, ods. 2 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať majetok
obce do nájmu - KN-C č. 1501 o výmere 647 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste
vlastníctva č. 500 Obec Michalová, katastrálne územie Michalová, na dobu neurčitú,
nájomcovi: Dušan Purgat a manželka Ing. Iveta Purgatová, bytom, Hrádza 95, 976 57
Michalová a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je skutočnosť, že uvedený
pozemok obec Michalová nevyužíva pre plnenie samosprávnych funkcií a tento pozemok
vzhľadom k svojej polohe a druhu neslúži ani ako verejné priestranstvo. O užívanie
predmetného pozemku okrem žiadateľa nikto neprejavil záujem pričom žiadateľ je vlastníkom
pozemku, ktorý bezprostredne susedí s predmetným pozemkom a chce predmetný pozemok
užívať na poľnohospodárske účely, čo je v súlade s evidovaným druhom pozemku. Prenajatím
predmetnej parcely súčasne obec Michalová nebude musieť vynakladať prostriedky na
zabránenie zaburineniu predmetného pozemku. A určilo cenu za prenájom 0,02 Eur/m2/ročne.
Hlasovanie: 6 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
10.4. Žiadosť Combin Banská Štiavnica – poskytnutie voľných priestorov a parciel
zhotoviteľovi investičnej akcie Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová.
Komisia finančná a hospodárenia s majetkom obce žiadosť o prenájom pozemkov prerokovala
na svojom zasadnutí dňa 7.3.2018 a na základe predložených dokumentov odporučila majetok
obce, pozemky v majetku obce, ako aj nebytové priestory nachádzajúce sa v Dome služieb
v Michalovej prenajať.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová konštatovalo, že zámer prenechania majetku obce do
nájmu a to pozemky v majetku obce a nebytové priestory o výmere 56 m², nachádzajúce sa na
poschodí budovy Domu služieb, v Michalovej, súpisné číslo 218, vedené na liste vlastníctva
500 Obec Michalová, k.ú. Michalová, na dobu určitú, 2 roky, nájomcovi:
a/ Vodohospodárske stavby, a.s., Rontgenova 26, Bratislava
b/ Combin Banská Štiavnica, s.r.o., Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bol podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 26.2.2018
a na webovej stránke obce dňa 26.2.2018, a zvesený z úradnej tabule dňa 13.3.2018 a stiahnutý
z webovej stránky obce dňa 13.3.2018 a schválilo v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, 3/5 väčšinou všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva obce Michalová prenájom nižšie identifikovaného majetku obce
Michalová, a to:
a/ pozemok parc. KNC č. 801. o výmere 8.955 m2, druh pozemku trvale trávny porast
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pozemok parc. KNC č. 1712/1. o výmere 2.099 m2, druh pozemku trvale trávny porast
pozemok parc. KNC č. 370. o výmere 1.525 m2, druh pozemku trvale trávny porast
pozemok parc. KNC č. 338. o výmere 2.936 m2, druh pozemku trvale trávny porast
pozemok parc. KNC č. 972/2. o výmere .2328 m2, druh pozemku ostatná plocha
pozemok parc. KNC č. 967. o výmere 1.296 m2, druh pozemku ostatná plocha
pozemok parc. KNC č. 971 o výmere 6.378 m2, druh pozemku trvale trávny porast
pozemok parc. KNC č. 968 o výmere 703 m2, druh pozemku trvale trávny porast
pozemok parc. KNC č. 796 o výmere 865 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
pozemok parc. KNC č. 916
o výmere 5.252 m2, druh pozemku trvale trávny porast
b/ nebytové priestory o výmere 56 m2 nachádzajúce sa na poschodí stavby súp. č. 218, na ulici
Trosky, v obci Michalová, stojaca na pozemku parc. KN-C číslo 780, zapísaná na LV č. 500
Obec Michalová, popis stavby: Dom služieb, nájomcovi:
a) Vodohospodárske stavby a.s., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
IČO: 31322301, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, Vložka
č. 398/B
b) Combin Banská Štiavnica s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 31631134, zapísaný v obchodnom registri Okresného súd Banská Bystrica, odd. Sro,
Vložka č. 2800/S
a to na obdobie 2 rokov
za cenu prenájmu pozemkov: 1,50 Eur/m2/ročne
cena prenájmu nebytových priestorov: 20,- Eur/m2/ročne +spotreba energií
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že obec Michalová, ako výlučný
vlastník vyššie identifikovaného predmetu nájmu nemá v súčasnosti potrebu využívať predmet
nájmu na plnenie samosprávnych funkcií. Vzhľadom k tomu, že v obci Michalová budú
žiadatelia realizovať Kanalizáciu obcí Pohronská Polhora a Michalová sa obec rozhodla, že
najúčelnejším spôsobom využitia predmetu nájmu je jeho prenájom pre potreby zriadenia
staveniska a užívanie nebytových priestorov na kancelárske účely.
Hlasovanie: 6 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
10.5. Žiadosť Matej Goceliak, Rohozná 48, Pohronská Polhora o prenájom nebytových
priestorov
Komisia finančná a hospodárenia s majetkom obce žiadosť o prenájom pozemku prerokovala
na svojom zasadnutí dňa 7.3.2018 a na základe predložených dokumentov odporučila majetok
obce, nebytové priestory o výmere 66 m2, nachádzajúce sa v Kultúrnom dome vyhlásiť za
prebytočný a schváliť zámer prenajať nebytové priestory nájomcovi: Matej Goceliak,
Rohozná 48, Pohronská Polhora a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vyhlásilo za prebytočný majetok obce Michalová, a to
nebytové priestory o výmere 66 m2 nachádzajúce sa v budove Kultúrneho domu v Michalovej,
súpisné číslo 19, vedené na liste vlastníctva 500 Obec Michalová, k.ú. Michalová a schválilo
podľa § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer prenechať majetok obce do nájmu a to nebytové priestory o výmere 66 m2
nachádzajúce sa v budove Kultúrneho domu v Michalovej, súpisné číslo 19, vedené na liste
vlastníctva 500 Obec Michalová, k.ú. Michalová, na dobu neurčitú, nájomcovi: Matej Goceliak,
Rohozná 48, 97656 Pohronská Polhora a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je
skutočnosť, že uvedený majetok obec Michalová nevyužíva pre plnenie samosprávnych
funkcií. Žiadateľ chce predmetný majetok užívať za účelom zriadenia služieb obyvateľom obce
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ako: masáže, fyzioterapie, kadernícke, kozmetické a pedikérske služby. Cenu za prenájom
určilo 10,- Eur/m2/ ročne+ dodávka tepla.
Hlasovanie: 6 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
10.6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo
veku od 5-15 rokov s trvalým pobytom na území obce Michalová predložila Základná
škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica a CVČ – Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4,
Banská Bystrica. V žiadosti uviedli zoznam krúžkov a počet detí, ktoré ich navštevujú.
Komisia finančná a hospodárenia s majetkom obce odporúča poskytnúť finančné prostriedky
na záujmové vzdelávanie detí, na obdobie január až jún 2018, Centru voľného času, Slovenské
misijné hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica, ktoré navštevujú naše deti Vnenčák Jakub
a Vnenčáková Natália vo výške 96,- € a Základnej škole, Trieda SNP 20, Banská Bystrica,
ktorú navštevuje Adriana Griešová vo výške 48,- €.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo poskytnutie finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce
Michalová.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu: 11
Návrh na použitie rezervného fondu a zmenu rozpočtu
Použite rezervného fondu obce a zmenu rozpočtu je potrebné vykonať za účelom obstarania
dlhodobého majetku a to: ozvučovaciu techniku a chladiaceho zariadenia do Domu smútku.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo použitie rezervného fondu obce Michalová
vo výške 5.000,- Eur na obstaranie dlhodobého majetku. Vzalo na vedomie zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1/2018 a č. 2/2018 starostky obce a schválilo zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 3/2018 v zmysle vnútorného predpisu č.9/2011 Zásad nakladania
s finančnými prostriedkami Obce Michalová podľa prílohy.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu: 12
Informácie starostky obce
1. Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová - stavba je odovzdaná, uskutočnilo sa
poklopkanie základného kameňa, vybavuje sa stavebné povolenie na depónium a povolenie na
rozkopávky komunikácií. V marci sa začnú výkopy na kanalizáciu, ktorá pôjde záhradami popri
potoku od Pohronskej Polhory smerom na Michalovú. V apríli sa začne rozkopávať štátna cesta
I/72. Keď bude harmonogram prác, uskutoční sa stretnutie aj s občanmi. Stavbu budú
realizovať dve firmy Vodohospodárske stavby Bratislava a Combin Banská Štiavnica, bude sa
pracovať súbežne v obidvoch obciach.
2. Dobudovanie a rekonštrukcia vodovodu – keď sa začne s rozkopávkou štátnej cesty
a pokládkou kanalizačných rúr, súbežne sa bude klásť aj vodovodné potrubie s výpustami na
vodovodné prípojky.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na dobudovanie a rekonštrukciu vodovodu je
podaná, obec by mala získať financie na túto stavbu. Ak aj žiadosť nebude posúdená, do
termínu realizácie kanalizácie, pokládka vodovodného potrubia sa bude realizovať na vlastné
náklady obce.V priebehu roka bude potrebné riešiť úver, úverový prísľub máme.
3. Tento rok si obec Michalová pripomenie 230 rokov svojho vzniku – pripravuje sa publikácia
o Michalovej. Publikácia bude mať cca 100 strán, finančný náklad sa predpokladá na 9.000,Eur. Do 30.4. by mali byť hotové rukopisy, do 16.8.2018 by mali byť výtlačky hotové a kniha
sa uvedie do života počas Dní obce.
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4. Pripravované kultúrne podujatia – v najbližšom čase sa pripravujú aktivity a to: veľkonočná
výstava, Deň zeme, Deň matiek a Deň detí, okresné športové hry seniorov, jarný lesný beh,
Uvítanie detí do života.
5. Realizácia údržby majetku obce – pokračuje údržba kultúrneho domu, pripravuje sa
prerábanie kotolne z peletiek na plyn. Zateplenie kultúrneho domu sa neodporúča. Pripravuje
sa výmena okien a dverí v Dome služieb.
6. Výstavba rodinných domov Hrable I., Hrable II. - Obec už podala návrh na vklad do katastra
nehnuteľností, keď bude list vlastníctva, môžeme dať žiadosť na stavebné povolenie na
výstavbu miestnych komunikácií.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo informácie starostky obce na vedomie.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu: 13
Diskusia
Mgr. Ján Dianiš, poslanec – obracia sa na starostku opätovne s požiadavkou na vydávanie
občasníka do domácností. Občania chcú mať informácie o živote v obci. Podľa jeho názoru, to
nie je vysoký finančný náklad, mal by sa začať vydávať bulletin a rozdávať do každej
domácnosti, aby boli občania informovaní.
Ing.Terézia Tisovčíková, starostka obce–áno uvažovala o tom,že to môže robiť pani Hľadajová.
Ing. Erika Goceliaková, poslankyňa vyjadrila názor už v minulosti, keď dala návrh, aby
knihovníček, ktorý vydáva pani Hľadajová sa zmenil na občastníček, kde budú informácie
všetky, nie len čo sa týkajú knižnice.
František Vojtas, poslanec žiada obecný úrad o silnejšie svetlá na multifunkčné ihrisko, žiada
aby boli zverejňované na webovej stránke obce aj zápisnice zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva a pýta sa čo sa uvažuje s autobusovými zastávkami.
Ing. Terézia Tisovčíková, starostka obce prisľúbila, že osvetlením ihriska sa bude zaoberať,
zápisnice sa môžu zverejňovať, dôležité sú však uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré sú
zverejnené a uvažuje s výmenou autobusových zastávok.
Daša Adameková, riaditeľka MŠ informovala prítomných, že MŠ Michalová sa zapojila do
projektu Gesto pre mesto cez Raiffeisen banku a prosí o zahlasovanie pre projekt Malí indiáni.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo diskusné príspevky a vyjadrenie starostky obce
na vedomie
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
14. Záver
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Michalová ukončila.
V Michalovej, 13.marca.2018
Zapísala: Jana Herichová
________________________
Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

______________________
Jana Herichová
prednostka obecného úradu

________________________
overovateľ I.
Mgr. Ján Dianiš

_______________________
overovateľ II.
František Vojtas
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