Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Michalová
konaného dňa 27. septembra 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny:
Starostka obce: Ing. Terézia Tisovčíková
Poslanci OcZ: 6: Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Milan Krupa, František Vojtas
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Iveta Purgatová
Zamestnanci obce: Mgr. Martina Kupcová, Ing. Anna Tisovčíková
Neprítomní - ospravedlnení: Ing. Miloš Dekrét, Pavol Golian, Bc. Zuzana Vojtasová
K bodu 1:
Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová otvorila a viedla starostka obce Ing. Terézia
Tisovčíková. Na zasadnutí je prítomných 6 poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Michalová, obecné zastupiteľstvo obce Michalová je tým uznášania schopné.
K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení
Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michalová určila
starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková zamestnankyňu obecného úradu Mgr. Martinu
Kupcovú. Za overovateľov správnosti zápisnice určila starostka obce Ing. Terézia
Tisovčíková poslancov obecného zastupiteľstva Mgr. Jána Dianíša 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 s návrhom doplniť bod 9 Majetkové záležitosti o
žiadosť TJ Slovan Michalová o finančný príspevok.
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 predchádzajúcich zasadnutí OcZ
6. Doplnenie poslanca obecného zastupiteľstva
7. Návrh na zmenu rozpočtu obce Michalová na rok 2021
8. Návrh na Všeobecné záväzné nariadenie obce Michalová č.2/2021
9. Majetkové záležitosti - žiadosti došlé na obecný úrad
10. Informácie starostky obce
11. Diskusia
12. Záver
K návrhu neboli pripomienky. Starostka obce Michalová Ing. Terézia Tisovčíková dala za
predložený návrh hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo program
zasadnutia OcZ.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
1

K bodu 4:
Voľba návrhovej komisie
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková navrhla do návrhovej komisie poslancov Ing. Eriku
Goceliakovú a Františku Vojtasa. Obecné zastupiteľstvo obce Michalová zvolilo návrhovú
komisiu v zložení: Ing. Erika Goceliaková a František Vojtas.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 5:
Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Vyhodnotenie plnenia uznesení OcZ predložila starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková.
Skonštatovala, že uznesenia OcZ Obce Michalová zo zasadnutia konaného dňa 21.06.2021 sú
splnené, v plnení zostávajú uznesenie č. 22/2021 – prenájom Jozefovi Veverkovi, u. č. 23/2021
– prenájom Miroslavovi Benedikovi, 24/2021 – odpredaj rod. Rožičovej, 25/2021 – odpredaj
rod. Kupcovej, 26/2021 – katastrálna výmena s obcou P. Polhora; v plnení zostáva aj uznesenie
zo dňa 13. júla 2017 č. 74/2017– odpredaj pozemkov pre Kláru Zajakovú. Obecné
zastupiteľstvo zobralo vyhodnotenie plnení na vedomie a jednohlasne bez pripomienok bolo
prijaté.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6:
Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva
v Michalovej
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková informovala poslancov, že mandát poslanca Dušana
Purgata zanikol dňom 31.07.2021 v zmysle § 25, ods. 2, písm. c/ Zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, doručením oznámenia o vzdaní sa mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva. Podľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v obci
Michalová bola oslovená náhradníčka podľa počtu získaných hlasov. Oslovená náhradníčka
Bc. Zuzana Vojtasová sa vzdala mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva obce Michalová.
Obecné zastupiteľstvo vzalo návrh na vedomie.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 7:
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021
Zamestnankyňa obce pani Kupcová predložila návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2/2021_OcZ, v ktorom sa presúva z položiek kapitoly obecného úradu do kapitoly
školského stravovanie suma vo výške 1240 € z dôvodu mimoriadnej situácie a to poruchou
umývačky riadu a potrebou zakúpenia novej, ktorá je potrebná a predpísaná hygienickými
opatreniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Starostka obce Michalová Ing.
Terézia Tisovčíková dala za predložený návrh hlasovať. Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 8:
Návrh na Všeobecné záväzné nariadenie obce Michalová č. 2/2021
Zamestnankyňa obce pani Tisovčíková predložila návrh na Všeobecné záväzné nariadenie obce
Michalová č. 2/2021, v ktorom sa určuje spádová materská škola. Starostka obce Michalová
Ing. Terézia Tisovčíková dala za predložený návrh hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce
Michalová schválilo návrh bez výhrad.
Hlasovanie: 6 za, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 9.1:
Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti – Jozef Veverka
Návrhová komisia predložila návrh prenajať časť pozemku Jozefovi Veverkovi. Pozemok bol
vyhlásený za prebytočný, k zverejnenému zámeru prenajať časť pozemku neboli žiadne
námietky. Starostka obce Michalová Ing. Terézia Tisovčíková dala za predložený návrh
hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Michalová návrh schválilo bez pripomienok.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 9.2:
Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti – Miroslav Benedik
Návrhová komisia predložila návrh prenajať časť pozemku Miroslavovi Benedikovi. Pozemok
bol vyhlásený za prebytočný, k zverejnenému zámeru prenajať časť pozemku neboli žiadne
námietky. Starostka obce Michalová Ing. Terézia Tisovčíková dala za predložený návrh
hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Michalová návrh schválilo bez pripomienok.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 9.3:
Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti – A. Rožičová, M. Rožič
Návrhová komisia predložila návrh predať pozemok obce rodine Rožičovej. Pozemok bol
vyhlásený za prebytočný, k zverejnenému zámeru predať pozemok neboli žiadne námietky.
Starostka obce Michalová Ing. Terézia Tisovčíková dala za predložený návrh hlasovať. Obecné
zastupiteľstvo obce Michalová návrh schválilo bez pripomienok.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 9.4:
Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti – Juraj Kupec a manželka Mgr.
Martina Kupcová
Návrhová komisia predložila návrh predať záhradu rodine Kupcovej. Záhrada bola vyhlásená
za prebytočnú, k zverejnenému zámeru predať pozemok neboli žiadne námietky ani
pripomienky. Starostka obce Michalová Ing. Terézia Tisovčíková dala za predložený návrh
hlasovať.
Hlasovanie: 5 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 1
K bodu 9.5:
Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti – Jednota dôchodcov na Slovensku
základná organizácia Michalová
Návrhová komisia prezentovala návrh prenechať majetok obce, a to nebytové priestory
nachádzajúce sa v budove služieb, do výpožičky, s povinnosťou úhrady prevádzkových
nákladov Jednote dôchodcov na Slovensku základná organizácia Michalová a
vyhlásiť nebytové priestory za prebytočné. K návrhu neboli pripomienky, ani doplňujúce
návrhy. Starostka obce Michalová Ing. Terézia Tisovčíková dala za predložený návrh
hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo návrh bez pripomienok.
Hlasovanie: 5 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 1.
K bodu č. 9.6
Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti – Miestny odbor Matice
Slovenskej v Michalovej
Návrhová komisia prezentovala návrh prenechať majetok obce, a to nebytové priestory
nachádzajúce sa v budove služieb, do výpožičky, s povinnosťou úhrady prevádzkových
nákladov Miestnemu odboru Matice Slovenskej v Michalovej a vyhlásiť nebytové priestory
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za prebytočné. K návrhu neboli pripomienky, ani doplňujúce návrhy. Starostka obce
Michalová Ing. Terézia Tisovčíková dala za predložený návrh hlasovať. Obecné
zastupiteľstvo obce Michalová schválilo návrh bez pripomienok.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0.
K bodu č. 9.7
Majetkové záležitosti obce
Návrhová komisia predložila návrh vyhlásiť nebytové kancelárske priestory, nachádzajúce sa
v budove služieb v Michalovej, súpisné číslo 218, vedené na liste vlastníctva 500 Obec
Michalová, k. ú. Michalová, ktoré sa uvoľnili po skončení nájomnej zmluvy s
Vodohospodárske stavby a. s., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava, za prebytočné. Starostka
obce Michalová Ing. Terézia Tisovčíková dala za predložený návrh hlasovať. Obecné
zastupiteľstvo obce Michalová schválilo návrh bez pripomienok.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0.
K bodu č. 9.8
Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti – Žiadosť o finančný príspevok TJ
Slovan Michalová
Návrhová komisia predložila návrh žiadosti o finančný príspevok TJ Slovan Michalová vo
výške 2260 €. Žiadosť bola predložená na základe vzniknutej mimoriadnej situácii žiadateľa,
ktorý požaduje dotáciu na činnosť futbalového klubu TJ Slovan Michalová. Starostka obce
Michalová Ing. Terézia Tisovčíková dala za predložený návrh hlasovať. Obecné
zastupiteľstvo obce Michalová schválilo návrh bez pripomienok.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0.
K bodu 10:
Informácie starostky obce
Pani starostka Ing. Terézia Tisovčíková informovala poslancov a zúčastnených o výpovedi
nájmu zubnej doktorky MDDr. Miroslavy Košíkovej. Výpovedná lehota začína plynúť od
októbra. Novú zubnú ambulanciu bude mat v Brezne. Pani starostka oponovala pani doktorke,
že ambulancia mala byť pre občanov obce Michalová. Po komunikácii z BBSK zistila, že nie
je žiaľ možné ovplyvniť rozhodnutie pani doktorky. Pre pacientov to má byť výhodné pretože
tam budú mať aj zubnú techniku. Pacientov si ponecháva tých, ktorých má. Pani starostka
navrhla hľadať nového doktora, žiaľ momentálne je nedostatok zubných a všeobecných
lekárov. Bude ťažké nájsť nového. Ak občania a poslanci majú informáciu o lekároch, ktorí by
mohli mať u nás v obci ambulanciu, tak môžu informovať pani starostku o týchto
skutočnostiach, aby boli priestory využité na účely, na ktoré boli prispôsobené.
Ďalej sa pani starostka vyjadrila k ďalším uvoľnením priestorom, a to k posilňovni v dome
služieb, pán Hrnčiarik sa vysťahuje, priestory budú tým pádom prebytočné a mohli by sa využiť
pre ďalšie zdravotnícke zariadenie.
K téme prišla aj rekonštrukcia vodovod. Občania sú upozorňovaní a informovaní o možnosti
pripájať sa. Niektorí občania už majú namontovaný vodomer a sú pripojení na nový vodovod.
V páne je do konca októbra pripojiť všetkých občanov, ktorý majú o to záujem, aby sa mohol
starý vodovod na zimné obdobie odpojiť. Úniky zo starého vodovodného potrubia sú veľmi
veľké, v zimnom období nebude možné tieto straty pokryť.
Kolaudačné konanie kanalizácie začalo 9.9. Stanoviská dotknutých orgánov musia byť kladné
aby prebehla úspešne kolaudácia a mohlo sa spustiť pripájanie domov a skúšobná prevádzka
kanalizácie. Odhadovaný termín pripájanie je polovica novembra. Obec je súčinná a robí všetko
pre to, aby kolaudačné konanie dopadlo dobre a úspešne.
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K epidémii uviedla pani starostka, že sa nachádzame v 1. st. ohrozenia, aby občania dodržiavali
opatrenia a nariadenia UVZ, odporúčania ministerstva zdravotníctva o očkovaní, kým sa
nezvýši premorenosť obyvateľov. Dúfame, že nedôjde k vyhláseniu núdzového stavu.
Aj kvôli pandemickej situácii neboli žiadne hromadné podujatia, je komplikované
organizovanie podujatí, povinné zoznamy zúčastnených, ktoré by mohli skôr spôsobiť nechuť
občanov sa zúčastniť na podujatí. Obec dúfa, že budúci rok sa podujatia budú môcť organizovať
jednoduchšie a situácia sa zlepší.
Aj preto sa obec momentálne zameriava na dokončovanie výstavby a ukončovanie aktivít
a projektov ako je Luštiareň, rekonštrukcia zastávok, domu smútku, realizáciu predajných
miest, na využitie finančných príspevkov na rekonštrukciu Hrobu rumunských vojakov
a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Na najbližšom zasadaní finančnej komisie a obecného zastupiteľstvo, ktoré bude predbežne
v decembri sa bude schvaľovať rozpočet obce na budúci rok.
K bodu 11: Diskusia
Milan Purgát sa pýtal na odkúpenie pozemku „Gajdovský pozemok“ a žiada o prizvanie na
finančnú komisiu.
Pani starostka navrhla aby podal novú žiadosť a obecné zastupiteľstvo rozhodne či sa mu
môže pozemok predať.
Pán poslanec Vojtas chcel vedieť čo bude so zničenými autobusovými zástavky, či budú
zvalené. Bol by rád, aby kvôli bezpečnosti boli do zimy zbúrané.
Pani starostka potvrdila, že obec má v pláne do zimy zástavky zbúrať. Nové zástavky sa budú
stavať ak budú finančné prostriedky buď z vlastných alebo z iných zdrojov. Obec rozpošle
firmám v najbližšej dobe žiadosť o cenové ponuky na autobusové zástavky.
Pani kontrolórka Purgátová pridala k tejto téme informáciu, že zastávky v Brezne stáli 7500 €
a obec by mohla požiadať o sponzorský príspevok firmu Maslen, ktorá by na nich mala
umiestnené reklamy. V iných obciach to riešia aj takýmto spôsobom.
Pán poslanec Vojtas sa ešte informoval k prepadnutej ceste medzi Breznom a Michalovou
a aké stanovisko má k situácii správa ciest.
Pani starostka to už niekoľkokrát riešila na správe ciest. Správa ciest ju informovala, že by
mali mať v najbližšej dobe finančné zdroje na opravu ciest I. triedy, sľúbili opravu, ale nevie
sa kedy.
Pán poslanec Boháčik odporučil postaviť okolo čističky odpadových vôd vysoký plot, aby
počas zimného obdobia nebola zničená fasáda budovy.
Pani starostka potvrdila, že je to v pláne obce. Obec uvažovala o výsadba živého plotu, ktorý
by chránil budovu a prípadne aj odhlučnil okolie. Pani starostka bude túto možnosť
komunikovať s pánom starostom Pohronskej Polhory.
Ďalšie otázky ani pripomienky neboli a pani starostka ukončila diskusiu.
K bodu 12: Záver
Starostka obce Michalová Ing. Terézia Tisovčíková poďakovala poslancom za účasť
a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Michalová ukončila.
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V Michalovej, 27.09.2021
Zapísala: Mgr. Martina Kupcová

________________________
Mgr. Martina Kupcová
referentka obecného úradu

______________________
Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

___________________
Milan Krupa
overovateľ I.

________________________
Mgr. Ján Dianiš
overovateľ II.
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