Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Michalová
konaného dňa 2. decembra 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny:
starostka obce: Ing. Terézia Tisovčíková
poslanci OcZ: 6, Ivan Boháčik, Ing. Erika Goceliaková, Milan Krupa, Dušan Purgat,
František Vojtas, Ing. Ivan Kokavec
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, Pavol Golian, Ladislav Luštiak
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, (Ing. Ivan Kokavec prišiel neskôr) 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 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
6. Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová a ČOV
7. Návrh na zmenu rozpočtu na roku 2019
8. Informácie starostky obce
9. Záver
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo program rokovania Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 5 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 4:
Voľba návrhovej komisie
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková navrhla do návrhovej komisie poslancov: Ing. Eriku
Goceliakovú a Ivana Boháčika
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Erika
Goceliaková a Ivan Boháčik
Hlasovanie: 5 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 prijaté uznesenia zo zasadnutia OcZ obce Michalová, konaného dňa
4.11.2019 sú všetky splnené.
Uznesenia z minulých zasadnutí: 48/2017 zo dňa 22.5.2017 ktoré sa týka prenájmu obecných
pozemkov je splnené
a Uznesenie č. 74/2017 zo dňa 13. júla 2017 - odpredaj pozemkov je rozpracované a v štádiu
plnenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo vyhodnotenie plnenia uznesení na vedomie.
Hlasovanie: 5 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 6:
Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová a ČOV – návrh na schválenie prijatia úveru
za účelom spolufinancovania.
Hlavná kontrolórka obce Michalová Ing. Iveta Purgatová predložila správu o výsledku kontroly
dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková informovala prítomných, že Obci Michalová bola dňa
27.11.2019 od obce Pohronská Polhora doručená faktúra na spoluúčasť za vykonané práce na
„Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová“ a ČOV na základe Zmluvy o spoločnom
investovaní a o vzájomných právach a povinnostiach pri výstavbe a prevádzkovaní kanalizácie
a čističky odpadových vôd vo výške 53.229,61 EUR.
Na uvedenú stavbu obecné zastupiteľstvo obce Michalová Uznesením č. 65/2015 schválilo
spolufinancovanie vo výške 5% zo zdrojov prijímateľa projektu „ Kanalizácia obcí Pohronská
Polhora a Michalová“ a následne je potrebné vybaviť zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného uvedeného projektu a prijať úver vo výške:
maximálne 404.553,36 EUR za účelom spolufinancovania realizácie projektu (t.j. prislúchajúca
polovica 5% spolufinancovania z rozpočtu stavby 16.182.134,66 EUR)
Podľa indikatívnej ponuky financovania pre Obec Michalová, ktorú vypracovala Slovenská
sporiteľňa, a.s., to môže byť čiastka 250.000,- EUR na financovanie investičných potrieb. Účel
použitia finančných prostriedkov schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Ivan Boháčik, poslanec – ale na vodovod a kanalizáciu potrebuje Obec 600 tis., informoval sa
skade bude mať obec toľké peniaze.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková odpovedala, že na budúci rok opäť môžeme požiadať
o úver. Tento rok má obec vyššie príjmy a banka možnosť čerpania úveru prepočíta
a pravdepodobne bude možnosť získania vyššieho úveru. A bude sa musieť šetriť.
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Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo na vedomie Správu z vykonanej finančnej
kontroly na prijatie návratných zdrojov financovania pre realizáciu zámeru: Kanalizácia obcí
Pohronská Polhora a Michalová a ČOV.
Udelilo súhlas s prijatím úveru vo výške: 56.670,56 Eur za účelom spolufinancovania
realizácie projektu Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová a ČOV (časti 5%tného spolufinancovania z rozpočtu stavby 16.182.134,66 EUR).
A poverilo starostku obce Michalová Ing. Teréziu Tisovčíkovú, aby ako štatutárny zástupca
obce Michalová, uzatvorila s bankou príslušné zmluvy o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu
potrebnú pre získanie Úveru na zabezpečenie financovania investičných potrieb obce a vopred
výslovne schvaľuje všetky úkony a právne úkony, ktoré starostka obce Ing. Terézia
Tisovčíková za uvedeným účelom vykoná.
Hlasovanie: 5 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková ešte navrhla poslancom zaoberať sa zvýšením daní
a poplatkov v budúcnosti. Mesto Brezno, aj ostatné obce okresu zvyšujú aj dane, aj poplatky za
komunálny odpad. Obec Michalová to už na rok 2020 meniť nebude, ale aspoň cenníky za
služby je potrebné upraviť.

K bodu 7:
Návrh na zmenu rozpočtu na roku 2019
Ing. Erika Goceliaková predložila dôvodovú správu, že Obci Michalová bola doručená faktúra
na spoluúčasť za vykonané práce na „Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová“ a ČOV
na základe Zmluvy o spoločnom investovaní a o vzájomných právach a povinnostiach pri
výstavbe a prevádzkovaní kanalizácie a čističky odpadových vôd.
Na financovanie tejto stavby Obecné zastupiteľstvo obce Michalová Uznesením č. 65/2015
schválilo spolufinancovanie vo výške 5% zo zdrojov prijímateľa projektu „ Kanalizácie obcí
Pohronská Polhora a Michalová“ a následne je potrebné vybaviť úver.
Obecné zastupiteľstvo práve udelilo súhlas s prijatím úveru vo výške 56.670,56 Eur za účelom
spolufinancovania realizácie projektu Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová a ČOV
a je potrebné vykonať zmenu rozpočtu.
Navrhovaná zmena rozpočtu je rozpísaná v rozpočtovom opatrení č. 15/2019, ktoré je prílohou
návrhu na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
15/2019 v zmysle vnútorného predpisu č.9/2011 Zásad nakladania s finančnými prostriedkami
Obce Michalová, ktorým sa zvýšili príjmové finančné operácie o 56.000,- Eur a zvýšili sa
kapitálové výdavky o 56,000,- Eur. Rozpočet obce zostal vyrovnaný.
Hlasovanie: 5 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
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K bodu 8:
Záver
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Michalová ukončila.

V Michalovej, 2.12.2019
Zapísala: Jana Herichová

________________________
Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

______________________
Jana Herichová
prednostka obecného úradu

___________________
Milan Krupa
overovateľ I.

________________________
František Vojtas
overovateľ II.
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