Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Michalová
konaného dňa 14. decembra 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny:
starostka obce: Ing. Terézia Tisovčíková
poslanci OcZ: 8: Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Milan Krupa, Dušan Purgat, František Vojtas, (Ing. Miloš Dekrét prišiel neskôr)
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: Pavol Golian
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 obce Michalová je 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 prednostku obecného úradu Janu Herichovú.
Za overovateľov správnosti zápisnice určila starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková poslancov
obecného zastupiteľstva: Milana Krupu a Ing. Ivana Kokavca
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 predchádzajúcich zasadnutí OcZ
6. Návrh VZN obce Michalová o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh VZN obce Michalová o držaní psov, chove hospodárskych a úžitkových
zvierat v katastri obce Michalová
8. Návrh VZN ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou
Michalová, spôsob je určenia a platenia
9. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a školského zariadenia na území obce Michalová
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Michalová na roky 20212023
11. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu obce
12. Návrh na schválenie finančného rozpočtu obce Michalová na roky 2021 – 2023
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13. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová
na I. polrok 2021
14. Správa o čerpaní rozpočtu obce Michalová k 30.09.2020
15. Návrh na zmenu rozpočtu obce Michalová na rok 2020
16. Majetkové záležitosti - žiadosti došlé na obecný úrad
17. Informácie starostky obce
18. Diskusia
19. Záver
K návrhu neboli pripomienky, ani doplňujúce návrhy. Starostka obce Michalová, Ing. Terézia
Tisovčíková dala za predložený návrh hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo program zasadnutia OcZ 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. Eriku
Goceliakovú a Františka Vojtasa.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Erika
Goceliaková a František Vojtas.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 5:
Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Vyhodnotenie plnenia uznesení OcZ predložila prednostka obecného úradu Jana Herichová.
Skonštatovala, že uznesenia OcZ Obce Michalová zo zasadnutí konaných dňa 28.10 2020 a
26.11.2020 sú splnené. Splnené sú aj uznesenia číslo: 69/2019 a 35/2020 – prenájom
nebytových priestorov v kultúrnom dome. Zostávajú v plnení Uznesenie č. 74/2017 zo dňa
13.júla 2017 – odpredaj pozemkov pre p. Kláru Zajakovú a 31/2020 - upozornenie prokurátora.
Obecné zastupiteľstvo vzalo vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Michalová na vedomie.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6:
Návrh VZN obce Michalová o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
Návrh VZN obce Michalová o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
predložila Anna Klimentová, referentka referátu služieb.
Návrh VZN obce Michalová č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vypracovaný na základe legislatívnych zmien
v odpadovom hospodárstve. Zmeny sa dotkli aj zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Konkrétne zmeny
v tomto zákone sa týkajú časti upravujúcej miestny poplatok za KO a DSO. Sadzby za uloženie
komunálneho odpadu a objemného odpadu a iných druhov komunálneho odpadu na skládku
odpadov sa podľa úrovne ich vytriedenia v roku 2021 zvyšujú. Obec v roku 2021 zaplatí vyššie
sadzby aj za odvoz KO a DSO. Z toho dôvodu je v návrhu VZN upravená sadzba miestneho
poplatku na 0,0411 Eur za osobu a kalendárny deň a 0,020 Eur za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsah škodlivín.
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Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli a web stránke obce Michalová v čase
od 26.11.2020.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo VZN obce Michalová o miestnych daniach
a miestnom poplatku za KO a DSO bez pripomienok.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 7:
Návrh VZN obce Michalová o držaní psov, chove hospodárskych a úžitkových zvierat
v katastri obce Michalová
Návrh VZN obce Michalová o držaní psov, chove hospodárskych a úžitkových zvierat
v katastri obce Michalová predložila Anna Klimentová, referentka referátu služieb.
Návrh VZN obce Michalová č. 2/2020 o držaní psov, chove hospodárskych a úžitkových
zvierat v katastri obe Michalová bol vypracovaný na základe odporučenia Okresnej prokuratúry
v Brezne a to z dôvodu dodržiavania zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších zmien a doplnkov, podľa § 53ods. 2 tohto zákona má obec možnosť ustanoviť
všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie
zvierat v obci. Návrh VZN sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovaných
zvierat a zamedzenie šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli a web stránke obce Michalová v čase
od 26.11.2020.
Ivan Boháčik, poslanec OcZ sa pýtal, ako sa budú riešiť psy, ktoré voľne pobehujú po ulici.
Starostka obce, Ing. Terézia Tisovčíková, vysvetlila, že Obec rokuje s OZ Tuláčik, ktorý čaká
na pridelene licencie potrebné na odchyt túlavých psov a následne bude s OZ Tuláčik podpísaná
zmluva o poskytovaní služieb a budú môcť pre nás vykonávať služby, ako odchyt psov,
umiestnenie psa v zariadení a všetko s tým spojené.
Ing. Iveta Purgatová, hlavná kontrolórka obce sa pýtala, či nebolo ešte takéto VZN a ako bude
kontrolovať obec toto VZN? Či sa zostaví nejaká komisia a tá bude kontrolovať dodržiavanie
VZN, lebo vo VZN sú stanovené sankcie, tak chce vedieť na základe čoho, budú vyrubované.
Milan Krupa, poslanec odporúča doplniť do VZN, že v prípade zásahu, odchytu psa bude
náklady unášať majiteľ.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková, vysvetlila, že to bude uvedené v zmluve. Ak obec zistí
majiteľa, pes bude začipovaný, náklady bude platiť majiteľ, ale ak sa majiteľ nenájde, v tom
prípade to bude musieť hradiť obec.
František Vojtas, poslanec, doplnil, že ak by obec VZN nemala, riešil by to Okresný úrad.
Ing. Iveta Purgatová, hlavná kontrolórka sa pýtala, či to nie je pre obec povinnosť navyše, vo
VZN je veľmi podrobne rozpísané, povinnosti, ochrana, vodenie psov, priestupky, povinnosti,
čo sa týka chovu hospodárskych a úžitkových zvierat, aby sa ľudia nesťažovali, a aby susedia
nezačali upozorňovať jeden na druhého.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková, vysvetlila, že občania všetko toto musia dodržiavať
v zmysle citovaných zákonov, VZN je vypracované na podmienky obce, nesmie byť nad
zákon. VZN je vypracované aj na podnet a odporúčanie prokurátora. Vo VZN nie je nič také,
čo by nám nedovoľoval zákon, je vypracované podľa vzoru, ktorý vypracovala naša advokátska
kancelária. A ak sa budú ľudia sťažovať, obec musí sťažnosti riešiť.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo VZN obce Michalová o držaní psov, chove
hospodárskych a úžitkových zvierat v katastri obce Michalová.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 8:
Návrh VZN ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou
Michalová, spôsob je určenia a platenia
Návrh VZN ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Michalová,
spôsob je určenia a platenia predložila Ing. Anna Tisovčíková, zamestnankyňa úseku školstva
a sociálnych vecí.
Dôvodom na zrušenie starého VZN 2/2012 a príprava nového všeobecne záväzného nariadenia,
ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Michalová, spôsob jej
určenia a platenia je, že od roku 2012 bolo viacero noviel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
/živnostenský zákon/ v znení zmien a doplnkov. Obec Michalová poskytuje opatrovateľskú
službu ako terénnu sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá má na území obce Michalová trvalý
pobyt. V rámci opatrovateľskej služby sa poskytujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti
o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri úkonoch sebaobsluhy , úkonoch
starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít. Rozsah úkonov
opatrovateľskej služby na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.
Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe právoplatného rozhodnutia odkázanosti na
opatrovateľskú službu po dobu trvania podmienok na tento druh sociálnej služby.
Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli a web stránke obce Michalová v čase
od 26.11.2020.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo VZN obce Michalová ktorým sa určuje suma
úhrady za sociálne služby poskytované obcou Michalová, spôsob je určenia a platenia bez
pripomienok.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 9:
Návrh na schválenie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a školského zariadenia na území obce Michalová
Návrh na schválenie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a školského zariadenia na území obce Michalová predložila Ing. Anna Tisovčíková,
zamestnankyňa úseku školstva a sociálnych vecí.
Zákon č. 179/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2007 o financovaní základných
škôl , stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , s účinnosťou od 1. januára 2010
zmenil doterajší postup obce pri poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku pre školy a školské
zariadenia.
Podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec
povinná určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa
stravujúce sa v školskej jedálni na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením.
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 Škol MŠ SR 40 – 01 k 15.septembru 2020.
Materská škola vykázala vo výkaze Škol MŠ 40-01 50 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.
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V priebehu rozpočtového obdobia je možné predmetné VZN aktualizovať dodatkami (napr.
pri zmene rozpočtu obce).
Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli a web stránke obce Michalová v čase
od 26.11.2020.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo VZN o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová bez
pripomienok.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 (na rokovanie OcZ prišiel Ing. Miloš Dekrét)

K bodu 10:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Michalová na roky 2021-2023
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 predložila hlavná kontrolórka Ing. Iveta
Purgatová.
Konštatovala, že návrh rozpočtu obce je spracovaný ako viacročný rozpočet na roky 2021-2023
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Navrhovaný rozpočet obce na rok 2021-2023 vrátane finančných operácií je zostavený ako
vyrovnaný, čím je splnená zákonná podmienka vyplývajúce sz § 10, odst.7 zákona
o rozpočtových pravidlách.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu obce Michalová na roky 2021-2023.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 11:
Návrh na schválenie použitia rezervného fondu obce
Návrh na schválenie použitia rezervného fondu obce predložila prednostka obecného úradu
Jana Herichová,
Obec používa prostriedky peňažných fondov najmä na kapitálové výdavky. Podmienkou ich
použitia je zapojenie do rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií. Nakoľko
v návrhu rozpočtu na rok 2021 obec zapája do rozpočtu obce rezervný fond, je potrebné, aby
obecné zastupiteľstvo rozhodlo o použití rezervného fondu obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo použitie rezervného fondu obce vo výške
87.700,- Eur a zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce na rok 2021 na kapitálové
výdavky a to:
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice – spolufinancovanie vo výške
5.000,- Eur
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Rekonštrukcia verejného vodovodu – spolufinancovanie vo výške

82.700,- Eur

Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 12:
Návrh na schválenie finančného rozpočtu obce Michalová na roky 2021 – 2023
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková informovala prítomných, že návrh rozpočtu bol
vypracovaný a zverejnený, aby bol schválený a aby sa obec mohla od 1.1.2021 riadiť
rozpočtom, aby obec nebola v rozpočtovom provizóriu.
Budúci rok bude pre obec naozaj finančne náročný, nakoľko sa dokončujú 2 veľké projekty,
kanalizácia a vodovod. Na vodovode je dosť veľká finančná medzera, ktorú bude musieť obec
vykryť vlastnými finančnými prostriedkami.
Na kanalizáciu budeme obci Pohronská Polhora okrem spolufinancovania zaplatiť aj polovicu
za projektovú dokumentáciu. Zatiaľ máme otvorený úver vo výške 250.000,- Eur, ktorý
budeme v roku 2021 navyšovať do výšky 400.000,- Eur.
Jana Herichová, prednostka obecného úradu informovala prítomných ,že
Rozpočet obce Michalová na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný s celkovým objemom
príjmov vo výške
1.043.000,- Eur.
a výdavkov vo výške 1.043,000,- Eur.
Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet príjmov a výdavkov vedľajšieho hospodárenia - zariadenia
školského stravovania a podnikateľskej činnosti – vodného hospodárstva.
Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný, to znamená že rozpočtované príjmy sa rovnajú
rozpočtovaným výdavkom.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce Michalová 28.11.2020.
Na základe zistených nezrovnalostí v návrhu rozpočtu na rok 2021 podala návrh na úpravu
návrhu rozpočtu nasledovne:
Bežné príjmy:
Funkč.kl Pol.
13
22
22
29
21

Zdroj
71
71
72f
71
41

Názov
Daň z pridanej hodnoty
Poplatky a platby za vodné
Školské stravovanie réžia
Príjmy z refundácie
Príjmy z prenájmu budov
Spolu:

Suma
+3000,+15.700,-1630,+360,-430,+17.000,-

Bežné výdavky:
Funkč.kl Pol.
06.3.0
63
06.6.0
63
09.6.0.1 63

Zdroj
71
41
72f

Názov
Zásobovanie vodou – tovary a služby
Občianska vybavenosť – tovary a služby
Vedľajšie služby posk. v rámci pred.
vzdelávania

Suma
-580,+14.480,+1.370,-

41

Staroba – transfery – členské prísp.

10.2.0

64

Spolu:

+1.730,+17.000,-

Nezrovnalosť v návrhu rozpočtu bola zistená aj vo finančných operáciách príjmov. Ide
o dotáciu na Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, ktorá prišla v tomto roku, ale bude použitá až
6

v roku 2021 vo výške 30.000,- Eur. Tieto finančné prostriedky je potrebné zapojiť cez
finančné operácie ako prostriedky z predchádzajúcich rokov. Rozpočet finančných operácií
príjmov sa tým zvýši o 30.000,- Eur.
Dňa 10.12.2020 boli zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO
na rok 2021, podľa ktorých pre našu obec pripadá čiastka 468.052,- Eur, čo je o 34.128,- Eur
menej, ako máme v návrhu rozpočtu. Zverejnený údaj podielu dane sa môže naplniť, nemusí,
ale môže byť aj vyšší, tak ako to je aj v tomto roku. Preto navrhujeme ponížiť rozpočet na
dani z príjmov o 30,000,- Eur., aby bol rozpočet vyrovnaný.
Návrh na rozpočet na rok 2021 je teda nasledovný:
Príjmy vo výške: 1.060.000,- sa skladajú
z bežných príjmov vo výške:
z kapitálových príjmov vo výške:
a finančných operácií – prevod z fondu rezerv vo výške:
- Prijatý úver vo výške
spolu:

679.300,- Eur
0
Eur
87.700,- Eur
293.000,- Eur
1.060.000,- Eur

Výdavky vo výške: 1.060.000,sú rozpočtované na jednotlivé kapitoly a položky podľa potreby a plánovaných bežných
výdavkov vo výške
607.300,- Eur
plánovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie vo výške
430.700,- Eur
a finančných operácií – splácanie úveru vo výške
22.000,- Eur
spolu:
1.060.000,- Eur
Rozpočet obce Michalová na rok 2021 je navrhovaný ako vyrovnaný a záväzný. vo výške
1.060.000,- Eur v príjmoch aj vo výdavkoch.
Rozpočet na rok 2022 je navrhovaný orientačne ako vyrovnaný vo výške 662.300,- Eur
v príjmoch aj vo výdavkoch.
Rozpočet na rok 2023 je navrhovaný orientačne ako vyrovnaný vo výške 693.300,- Eur
v príjmoch aj vo výdavkoch.
V návrhu rozpočtu je uvedená predpokladaná skutočnosť r.2020,skutočné čerpanie za rok
2018 a rok 2019 v zmysle novely ústavného zákona č.493/2011,čl.9,ods.1,2 o rozpočtovej
zodpovednosti.
Ing. Iveta Purgatová, hlavná kontrolórka obce sa pýtala, koľko má obec financií v rezervnom
fonde.
Jana Herichová, prednostka obecného úradu informovala, že k 31.10.2020 bolo v rezervnom
fonde 139.939 Eur, z toho bolo v mesiaci November prevedené 23.000,- v zmysle uznesenia
z minulého zasadnutia na úhradu faktúry za vodovod.
Keďže k návrhu rozpočtu nebolo viac pripomienok a otázok, starostka obce Ing. Terézia
Tisovčíková dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo na vedomie návrh na schválenie rozpočtu obce
na rok 2021 a informáciu o návrhu rozpočtu obce na roky 2022 a 2023. Schválilo
a/ zapracovanie návrhu úpravy do návrhu rozpočtu na rok 2021
b/ Finančný rozpočet obce Michalová na rok 2021 záväzne:
celková výška príjmov:
1.060.000,- EUR
celková výška výdavkov: 1.060.000,- EUR
ako vyrovnaný
z toho:
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1. Bežný rozpočet:
Bežné príjmy
679.300,- EUR
Bežné výdavky
607.300,- EUR
2. Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
0,- EUR
Kapitálové výdavky 430.700,- EUR
3. Finančné operácie:
Príjmové FO
380.700,- EUR
Výdavkové FO
22.000,- EUR
c/ Finančný rozpočet obce Michalová na roky 2022-2023 orientačne
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 1 (Ivan Boháčik),
K bodu 13:
Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová na I.
polrok 2021
Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová na I. polrok
2021 predložila Ing. Iveta Purgatová.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Michalová na I. polrok 2021 bez pripomienok.
Hlasovanie: 8 za, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 14:
Správa o čerpaní rozpočtu k 30.09.2020
Správu o čerpaní rozpočtu obce Michalová k 30.09.2020 predložila Jana Herichová, prednostka
obecného úradu.
Plnenie rozpočtu k 30.09.2020 v príjmovej časti je v celkovej výške 759.645,84 EUR,
čo je celkové plnenie na 52 %. Z toho sú:
bežné príjmy
502.391,43 €
plnenie na 75 %.
kapitálové príjmy
159.373,95 €
plnenie na 94 %.
finančné operácie
97.880,46 €
plnenie na 15 %.
Plnenie rozpočtu k 30.09.2020 vo výdavkovej časti je v celkovej výške 519.791,78 EUR, čo je
celkové plnenie na 35 %. Z toho sú:
bežné výdavky vo výške
272.269,64 €
sú čerpané na 41 %
kapitálové výdavky vo výške
247.522,14 €
sú čerpané na 31 %,
finančné operácie –splátka úveru vo výške 0 € sú čerpané na 0 %
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí: 239.854,06 EUR
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo na vedomie správu o čerpaní rozpočtu obce
Michalová k 30.09.2020.
Hlasovanie: 8 za, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
Jana Herichová, prednostka obecného úradu predložila správu o zmenách rozpočtu prijatými
rozpočtovými opatreniami č. 8/2020 v kompetencii starostky obce, 9/2020 v kompetencii
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starostky obce, 10/2020 schválené obecným zastupiteľstvom a 11/2020 v kompetencii
starostky obce, ktoré boli vykonané v mesiacoch júl, august a september 2020.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo na vedomie o zmenách rozpočtu prijatými
rozpočtovými opatreniami
Hlasovanie: 8 za, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 15:
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2020
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2020 predložila Jana Herichová, prednostka obecného
úradu.
Z dôvodu potreby zvýšenia finančných prostriedkov na odchodné pre zamestnanca obce
a zvýšenia finančných prostriedkov na nemocenské dávky zamestnancov obecného úradu
je potrebné vykonať zmenu rozpočtu na rok 2020.
Navrhovaná zmena rozpočtu je rozpísaná v rozpočtovom opatrení č. 17/2020-OcZ, ktoré je
prílohou návrhu na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
17/2020-OcZ v zmysle vnútorného predpisu č.9/2011 Zásad nakladania s finančnými
prostriedkami Obce Michalová
Hlasovanie: 8 za, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 16:
Majetkové záležitosti – žiadosti došlé na obecný úrad
16.1.
Marek Svetlík a manž. Juliána – žiadosť o odkúpenie pozemkov
Ing. Erika Goceliaková, predsedníčka komisie finančnej a hospodárenia s majetkom obce
predložila žiadosť Mareka Svetlíka a manž. Juliány o odkúpenie pozemkov a informovala
prítomných, že Obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 32/2018 zo dňa 17.5.2018
schválilo zámer predať majetok obce Michalová, pozemok par. KN – C č. 1108 o výmere
707 m2 druh pozemku TTP a pozemok par. KN – C č. 1111 o výmere 699 m2 druh pozemku
TTP, vedený na liste vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová na základe obchodnej verejnej súťaže
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov v spojení s § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 45/2018 zo dňa 26.7.2018 vyhlásilo
uvedené pozemky za prebytočný majetok obce Michalová. Uznesením č. 26/2020 zo dňa
8.7.2020 schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, podmienky obchodnej verejnej
súťaže a kúpnu cenu pozemku najmenej: 7,89 €/m2 stanovenú znaleckým posudkom a zriadilo
Komisiu pre vyhodnotenie návrhov Obchodnej verejnej súťaže.
Obchodná verejná súťaž prebehla, do súťaže sa prihlásil 1 uchádzač, ktorý od žiadosti odstúpil.
Obchodná verejná súťaž teda už po tretíkrát prebehla neúspešne. Z toho dôvodu komisia
finančná a hospodárenia s majetkom obce odporúča schváliť predaj uvedených pozemkov
priamym predajom za cenu najmenej: 7,89 €/m2 stanovenú znaleckým posudkom.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová: I. konštatovalo, že
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a) obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 32/2018 zo dňa 17.5.2018 schválilo
zámer predať majetok obce Michalová, pozemok par. KN – C č. 1108 o výmere 707 m2 druh
pozemku TTP a pozemok par. KN – C č. 1111 o výmere 699 m2 druh pozemku TTP, vedený
na liste vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods.
2 písm. a) a b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojení s § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
b) obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 45/2018 zo dňa 26.7.2018 vyhlásilo za
prebytočný majetok obce Michalová, a to:
pozemok par. KN – C č. 1108 o výmere 707 m2, druh pozemku trvale trávny porast,
pozemok par. KN – C č. 1111 o výmere 699 m2, druh pozemku trvale trávny porast
vedené na liste vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová
c) obchodná verejná súťaž prebehla 3-krát neúspešne
II. schválilo
podľa § 9 ods. 2, písm. a) a c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer predať majetok obce Michalová, pozemok par. KN – C
č. 1108 o výmere 707 m2 druh pozemku TTP
b) kúpnu cenu pozemkov najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemku určenej
znaleckým posudkom, t.j. 7,89 Eur/m2.
III. stanovilo
lehotu na predkladanie cenových ponúk do: 31.12.2020
Hlasovanie: 8 za, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
16.2. Prenájom nebytových priestorov v budove na ihrisku
Ing. Erika Goceliaková, predsedníčka komisie finančnej a hospodárenia s majetkom obce
predložila žiadosť Ing. Martina Trojana, Hrable 107, 976 57 Michalová o poskytnutie priestoru
v obecnej budove na ihrisku do prenájmu. Komisia finančná a hospodárenia s majetkom obce
žiadosť o prenájom nebytových priestorov prerokovala na prípravnom zasadnutí OcZ dňa
14.10.2020 a na komisii finančnej a hospodárenia s majetkom obce dňa 7.12.2020 a odporučila
majetok obce, nebytové priestory o výmere 119 m2, nachádzajúce sa v budove na ihrisku
vyhlásiť za prebytočný a schváliť zámer prenajať nebytové priestory nájomcovi: Ing. Martin
Trojan, Hrable 107, 976 57 Michalová a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
skutočnosť, že uvedený majetok obec Michalová nevyužíva pre plnenie samosprávnych
funkcií. Žiadateľ bude predmetný majetok užívať za účelom poskytovania služieb obyvateľom
obce v oblasti športu. Komisia odporúča dobu nájmu – neurčitá a cenu za prenájom 10,Eur/m2/ ročne+ dodávka energií.
Ivan Boháčik, poslanec opýtal sa, kde budú cvičiť ženy, ktoré doteraz cvičili v tých priestoroch.
Starostka obce, Ing. Terézia Tisovčíková vysvetlila, že momentálne ženy necvičia, a už sa pre
nich hľadajú iné priestory, či už v kultúrnom dome alebo v budove domu služieb.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová: I. vyhlásilo
za prebytočný majetok obce Michalová, a to nebytové priestory o výmere 119 m2 nachádzajúce
sa v budove na ihrisku v Michalovej, súpisné číslo 458, vedené na liste vlastníctva 500 Obec
Michalová, k.ú. Michalová
II. 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 119 m2
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nachádzajúce sa v budove na ihrisku v Michalovej, súpisné číslo 458, vedené na liste
vlastníctva 500 Obec Michalová, k.ú. Michalová na dobu neurčitú
nájomcovi: Ing. Martin Trojan, Hrable 107, 976 57 Michalová a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý je skutočnosť, že uvedený majetok obec Michalová nevyužíva pre
plnenie samosprávnych funkcií. Žiadateľ bude predmetný majetok užívať za účelom
poskytovania služieb obyvateľom obce v oblasti športu.
III. určilo
cenu za prenájom 10,- Eur/m2/ ročne+ dodávka energií
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 17:
Informácie starostky obce
Starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková informovala prítomných, že stále sa
pracuje najmä na tých dvoch veľkých investičných projektoch. Vodovod je hotový na 99 %,
vodojem je vo fáze dokončovania, je už napojená elektrika, pripojený internet, dokončievajú sa
už vonkajšie priestory a už sa pokúšajú vodojem aj napĺňať.
Na čistiarni odpadových vôd sa tiež postupuje, začínajú sa stavať ďalšie časti stavby, stavba
bude v tvare U.
Čo sa týka asfaltovania, podstatné časti sú dokončené, ale objem práce bol veľký, možno ešte
nejaké nedostatky budú.
Preberacie protokoly na stavby sa postupne vyhotovujú, komunikácie budeme preberať na
začiatku roka 2021, vodovod na jar, kanalizáciu v auguste.
Zajtra nás čaká kontrola z metrologického ústavu, nakoľko zamestnanec obce Dušan Suja má
už oprávnenie na montovanie vodomerov. Aby mohol začať vykonávať túto činnosť, musia
prísť na kontrolu.
Získali sme finančné prostriedky aj na Luštiareň, na výskum národnej kultúrnej pamiatky. To
do konca roka v rozsahu, v akom sme dostali finančné prostriedky bude zrealizované.
Dostali sme povolenie na výrub niektorých líp, na to tiež bude treba veľa peňazí aj síl.
To čo nám zostane nezrealizované je Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
Ďalej konštatovala, že tento rok bol veľmi zvláštny, v dôsledku pandémie Covid-19 sa nekonali
žiadne kultúrne podujatia, ani športové podujatia. Dúfa, že budúci rok bude iný, že sa vrátime
k usporiadaniu všetkých podujatí, ktoré sa konali tradične. Nebolo uvítanie detí do života, ale
darčeky pre deti sme pripravili a vyzvali rodičov, aby si ich prišli prevziať na obecný úrad.
Niektorí prišli aj s deťmi, stretnutie s nimi bolo veľmi milé. Nebolo ani stretnutie s jubilantmi.
Pre nich tiež máme pripravené darčeky a chceli by sme im ich tento týždeň rozniesť
do domácností, aby vedeli, že na nich myslíme.
Do konca roka sa ešte zapáli posledná adventná sviečka na adventnom venci pred farou
a plánovalo sa aj priniesť Betlehemské svetlo, ale to sa ešte stále nevie, či sa nám podarí,
nakoľko sa chystá obmedzenie pohybu obyvateľov SR.
Verí že budúci rok bude čo sa týka kultúrnych podujatí bude lepší, aj keď nás čaká náročný rok
čo sa týka financií.
K bodu 18:
Diskusia
Ivan Boháčik, poslanec informoval sa, či sa ako poslanci môžu zúčastňovať na kontrolných
dňoch, čo sa týka stavieb vodovodu a kanalizácie. A či sa bude zasýpať miesto na Hrabľoch,
kde bolo porucha na vode.
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Ing. Erika Goceliaková, poslankyňa pýtala sa či bola na vode porucha, nakoľko je slabý tlak
vody?
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková odpovedala, že ešte stále je niekde porucha, nakoľko
je únik vody, ale nevie sa kde, zatiaľ sa nič nezistilo.
Odpovedala aj poslancovi Ivanovi Boháčikovi, že na kontrolných dňoch sa poslanci
nezúčastňujú. A miesto, kde bola porucha vody stále klesá, bude sa zasýpať ale asfaltovať už
nie.
Ing. Erika Goceliaková, poslankyňa sa informovala na obchod na ulici Hrádza kedy bude.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková odpovedala , že áno, je podpísaná nájomná zmluva s
SK Catering, s.r.o. Podbrezová od 1.1.2021, do veľkej noci to chcú otvoriť.
K bodu 19:
Záver
V závere starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková popriala všetkým šťastné, veselé a pokojné
vianočné sviatky.
Ing. Miloš Dekrét, poslanec poďakoval starostke obce a zamestnancom obecného úradu
za dielo, ktoré sa tento rok uskutočnilo. Toľko práce, koľko sa urobilo v tomto roku v obci, to
sa už dávno nepodarilo.
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Michalová ukončila.

V Michalovej, 14.12.2020
Zapísala: Jana Herichová

________________________
Jana Herichová
prednostka obecného úradu

______________________
Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

___________________
Milan Krupa
overovateľ I.

________________________
Ing. Ivan Kokavec
overovateľ II.
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