ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v H. Tisovníku zo dňa 5.12.2018
P r í t o m n í:
Starosta obce: Ján Kľuka
Poslanci Ob. zastupiteľstva: Ján Melicherčík HT 214, Ján Melicherčík HT 81,
Mariana Škorvagová, Slavomír Šurina
Občania podľa prezenčnej listiny.
P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na poslednom zasadnutí OZ
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
8. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
9. Zriadenie rady a voľba jej členov
10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
11. Voľba návrhovej komisie
12. Určenie platu starostu obce a zásad odmeňovania poslancov
13. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
14. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
15. Diskusia
16. Uznesenie a záver
K bodu 1.
V prvom bode predsedajúci Ján Kľuka, starosta obce, zahájil rokovanie obecného
zastupiteľstva, privítal prítomných a konštatoval, že zasadnutie ob. zastupiteľstva bolo zvolané
podľa zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, písomne s uvedením miesta, času
a programu rokovania. Pozvanie bolo doručené včas všetkým pozvaným.
K bodu 2.
Za overovateľov zápisnice boli určení: J.Melicherčík HT 81 a J.Melicherčík HT 214.
Za zapisovateľku bola určená Viera Trakslová.
K bodu 3.
V treťom bode p. Ján Kľuka, starosta obce, previedol kontrolu plnenia uznesenia
z minulého zasadnutia OZ. Konštatoval:
uznesenie č. 34 – inventarizácia majetku – úloha trvá, termín do 31.12.2018;
uznesenie č. 36 – obhliadka požiarnej techniky – nesplnené, termín plnenia do 31.7.2019;
uznesenie š. 47 – umiestnenie smerových tabúľ v miestnej časti Jasenová- úloha trvá, termín
plnenia do 31.7.2019;
uznesenie č. 90 – doporučenia z diskusie:
1 preveriť možnosti opravy MK do ev.cintorína medzi studničkou a RD p.Beňa
2. zabezpečiť opravu prístrešku pri vrte, označenie objektu, že je chránený kam.systémom,
opílenie orecha
3. oprava hojdačky na lazoch – úlohy trvajú, termín plnenia 31.7.2019

Ostatné body boli splnené.
K bodu 4.
V štvrtom bode Jana Melicherčíková, predsedkyňa volebnej komisie, informovala
prítomných s priebehom a výsledkami volieb v Hornom Tisovníku, konaných 10.11.2018.
Konštatovala, že volieb sa zúčastnilo 106 zo 152 zapísaných voličov. Volil sa starosta a 5
poslancov obecného zastupiteľstva. Za starostu bol s počtom hlasov 61 zvolený kandidát koalície
politických strán SMER – sociálna demokracia a Slovenská národná strana, Ján Kľuka. Za
poslancov boli zvolení Slavomír Šurina s počtom hlasov 62 hlasmi, Ján Kľuka s počtom hlasov
59, Ján Melicherčík HT č. 81 s 56 hlasmi, Jana Miková s 54 hlasmi a Ján Melicherčík HT 214
s 53 hlasmi. Ján Kľuka sa vzdal mandátu poslanca a preto za poslanca nastúpil Stanislav Traksl,
ktorý mal ako náhradník 45 hlasov. P.Melicherčíková popriala novozvolenému starostovi
a poslancom veľa úspechu v ich práci ako aj v osobnom živote.
K bodu 5.
V piatom bode p. Ján Kľuka, novozvolený starosta, zložil a podpísal zákonom stanovený
sľub.
K bodu 6.
V šiestom bode zložili a podpísali zákonom stanovený sľub novozvolení poslanci
obecného zastupiteľstva.
K bodu 7.
V siedmom bode vystúpil p. Kľuka, poďakoval sa za prejavenú dôveru občanov.
Konštatoval, že sa bude snažiť, aby prejavenú dôveru nesklamal. Poďakoval poslancom, za
spoluprácu, a novozvoleným poslancom zaželal veľa úspechov pri plnení poslaneckých ale aj
osobných povinností. Sľúbil doriešiť veci, ktoré boli prijaté na minulých zasadnutiach OZ, ale sa
už nestihli zrealizovať v roku 2018 ako napr. inventarizácia obecného majetku, obhliadka
požiarnej techniky, úprava prístrešku pri vrte, smerové tabule v Jasenovej a ďalšie, ktoré sú
uvedené v zápisniciach z minulých zasadnutí OZ.
K bodu 8.
Novozvolení poslanci schválili program zastupiteľstva.
K bodu 9.
V deviatom bode poslanci schválili zriadenie obecnej rady a komisie podľa čl.7 ods.5
zák.č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Rozhodli že členmi rady a komisie budú všetci poslanci OZ.
K bodu 10.
V desiatom bode poverilo Obecné zastupiteľstvo poslanca Jána Melicherčíka, bytom
Horný Tisovník č. 81, zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona ZNR SR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (vedenie obecného zastupiteľstva v prípade, že
ho odmietne viesť starosta).
K bodu 11.
V jedenástom bode boli do návrhovej komisie zvolení Jana Miková a Stanislav Traksl.
K bodu 12.
V dvanástom bode poslanci určili v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov (súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej

Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok t.j. za r.2017, čo predstavuje sumu 954 .- eur
a násobku podľa § 4 ods.1 t.j. 1,65 zvýšenom o 10 %) v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami (uznesenie OZ č. 85/2018 písm a/ ods. 3. –
výkon funkcie starostu 80 % na nasledujúce volebné obdobie) mesačný plat starostu vo výške
1386.- €.
Odmena poslancom bola schválená 5 hlasmi vo výške 10 € za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva, obecnej rady a obecných komisií.
Starosta určil za svojho zástupcu, ako aj za sobášiaceho Jána Melicherčíka HT 81.
K bodu 13.
V trinástom bode poslanci schválili rozpočet obce na rok 2019.
K bodu 14.
V štrnástom bode poslanci prerokovali VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré po diskusii upravili v časti o poplatku za
komunálne odpady § 26 bod 1, ods. a) a b) z pôvodných 12.- na 15.- €.
K bodu 15.
Diskusia:
- Starosta obce – informoval prítomných, že kompostéry, ktoré mali byť už v tomto roku,
budú až na budúci rok. Ďalej informoval o plánovanej rekonštrukcii cesty 2/591(taras).
- J.Miková navrhla stretávanie sa podľa záujmu občanov na rôznych tematických
kratívnych dielňach.
- E.Koreňová – upozorňovala na dokladanie vriec na odpad na cintoríne, nakoľko aj
napriek tomu, že pri cintoríne je kontajner, odpad sa zhromažďuje na rôznych miestach
okolo plota cintorína.
- S.Traksl – upozornil, že je potrebné upevniť pletivo okolo cintorína drôtom.
- J.Melicherčík – informoval sa, či má Urbár vyčlenené finančné prostriedky na opravu
miestnych komunikácií, nakoľko MK do cintorína bola zničená pri zvážaní dreva
nákladnými autami.
- Starosta obce – odpovedal na otázky, prípadne poskytne odpovede na budúcom zasadnutí
OZ.
K bodu 16.
Po schválení uznesenia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
V Hornom Tisovníku, 10.12.2018
Ján K ľ u k a
starosta obce
1. overovateľ: Ján Melicherčík 214
2. overovateľ: Ján Melicherčík 81
Zapísala: Viera Trakslová

