ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v H. Tisovníku zo dňa 16.6.2019
P r í t o m n í:
Starosta obce: Ján Kľuka
Poslanci Ob. zastupiteľstva: Ján Melicherčík81 4, Jana Miková
Slavomír Šurina, Stanislav Traksl
Občania podľa prezenčnej listiny.
P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov a zapisovateľky
4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na poslednom zasadaní OZ
5. Rozbor hospodárenia obce a schválenie záverečného účtu obce H.Tisovník za r.2018
6. Zmena rozpočtu
7. Schválenie VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a finančného príspevku
z rozpočtu obce
8. Rôzne – prezentácia firmy VIAKORP, s.r.o.
9. Diskusia
10. 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.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov, z ktorých sa 4 zúčastnili
rokovania.
K bodu 2.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Jana Miková, Stanislav Traksl
K bodu 3.
Za overovateľov zápisnice boli určení: J.Melicherčík HT 81, Slavomír Šurina
Za zapisovateľku bola určená Viera Trakslová.
K bodu 4.
V štvrtom bode p. Ján Kľuka, starosta obce, previedol kontrolu plnenia uznesenia
z minulého zasadnutia OZ. Konštatoval:
uznesenie č. 34 – inventarizácia majetku – úloha trvá
uznesenie č. 36 – obhliadka požiarnej techniky – nesplnené
uznesenie š. 47 – umiestnenie smerových tabúľ v miestnej časti Jasenová- úloha trvá
uznesenie č. 70 – osadenie násteniek v Jasenovej a pri okáloch – úloha trvá
Ostatné body boli splnené.
K bodu 5.
V piatom bode bol prejednávaný záverečný účet obce Horný Tisovník za rok 2018. Obec
mala hospodársky výsledok 1994,38 €. K záverečnému účtu obce predložil stanovisko hlavný
kontrolór obce. Poslanci schválili záverečný účet obce Horný Tisovník za rok 2018 bez výhrad.

K bodu 6.
V šiestom bode starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu obce Horný
Tisovník na rok 2019. Zmena sa týkala zvýšenia príjmov a výdavkov o 2000.- € nasledovne:
V príjmovej časti: Vo finančných operáciách sa rozpočet zvyšuje o 2000,00 €. (prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu).
Vo výdavkovej časti sa zvyšujú bežné výdavky o 2000,00 € (úhrada výdavkov havarijného stavu
miestnej komunikácie). Poslanci návrh prerokovali a schválili.
K bodu 7.
V siedmom bode starosta obce predložil návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií
a finančného príspevku z prostriedkov obce, ktorý poslanci schválili.
K bodu 8.
V rôznom starosta privítal hosti a to konateľa firmy VIAKORP, s.r.o. pána Jána
Bohoviča a vlastníka kamenolomu p. Michala Líšku, ktorí prišli prezentovať zámer vybudovania
obaľovačky. Kameň je kvalitný, na ťažbu sa budú využívať nové technológie. Odstrely nebudú
také silné ako v minulosti, nakoľko sa nepôjde na objem. Do budúcnosti plánujú postaviť
protihlukovú stenu do výšky 3-4 metre smerom k osade Jasenová Na základe požiadavky
zákazníkov sa do asfaltovej zmesi na zlepšenie kvality asfaltu bude pridávať granulát, ktorý sa
bude dovážať. Konateľ firmy ubezpečil občanov o dodržiavaní všetkých predpisov, nakoľko
budú pod kontrolou Ministerstva životného prostredia. O 3 týždne by sa mala spustiť prevádzka.
Asfalt zo skúšobnej prevádzky sa využije na opravu miestnej komunikácie do osady Jasenová.
K bodu 9.
Diskusia:
- p Lukács a sl.Krajčiová nesúhlasili s odstrelom kameňa nakoľko už teraz majú na
domoch popraskané steny.
- p.Ješíková – v minulosti bolo počuť odstrely až do dediny; kedy sa začne s prevádzkou
a kedy s opravou cesty; prečo sa všade protestuje proti vybudovaniu obaľovačky; ľudí
treba vzdelávať ohľadom triedenia odpadu; oznamy je potrebné vyvesovať na
prístupnejších miestach.
- J.Petráš – poukázal na to, že aj iné miestne komunikácie sú v havarijnom stave, hlavne
cesta do tábora; v prípade, že obec potrebuje pomôcť pri rôznych akciách, je potrebné
zvolať brigádu; mal výhrady k zimnej údržbe MK; nekonalo sa žiadne verejné zasadnutie
pred zatvorením obchodu, či sa tomu nedalo predísť; poukázal na to, že okolo
autobusových zastávok je potrebné vykosiť na väčšom kuse.
- p.Traksl - poukázal, že občania netriedia odpad, v kontajneroch na Jasenovej ako aj
okolo nich je veľký neporiadok; prečo sa zváža z osád odpad na náklady obce; na opravu
miestneho vodovodu je potrebné zriadiť nejaký fond.
- P.Beňo – stávalo sa, že pri zbere triedeného odpadu firmou M.Pedersen sa rôzne zložky
triedeného odpadu odvážali jedným autom, prípadne sa triedený odpad zamiešal do
komunálneho odpadu.
- A.Ďorďová – v Jasenovej nie sú občania dostatočne informovaní o dianí v obci, nakoľko
sa na nástenke oznamy neaktalizujú.
- J,Melicherčík st. - poukázal na havarijný stav olivy pri autobusovej zastávke aj mláťačky
pri OcU.
- P.Petráš – upozornil, že je potrebné opíliť orech pri Kanátovcoch.
- J.Melicherčík ml. – informoval o možnosti čerpania dotácie na požiarne vozíky; je
potrebné porobiť opravy lavičiek na fare; oprava cesty do cintorína mala stáť 6000,00 € bola podaná žiadosť na Urbár na finančnú výpomoc, tú nám neprisľúbili, ale dali rozšíriť
cestu pri studničke.
- starosta obce – informoval prítomných, že obec dostala žiadosti na finančnú výpomoc
a to od Slovenského zväzu včelárov, ZO Vígľaš pri príležitosti osláv 100 rokov
včelárenia v našom regióne a od Občianskeho združenia Múzeum ozbrojených zložiek

SR v Partizánskom, z dôvodu rekonštrukcie vojenského cintorína v Lipovci, kde medzi
padlými, ktorí boli pochovaní v r.1941, sa nachádza aj náš rodák Ján Melicherčík.
Poslanci schválili finančný príspevok v sume 30 eur pre včelárov a 150 eur na opravu
cintorína. Ďalej odpovedal na otázky, prípadne poskytne odpovede na budúcom zasadnutí
OZ; informoval, že nasledujúce zasadnutie OZ sa bude konať 27.9.2019 a potom každý
posledný piatok v mesiaci okrem decembra, keď musí byť zasadnutie do 15.12.; pozval
prítomných na kultúrnu akciu, ktorá sa koná 24.8.2019 na fare, o kultúrnom programe
informovali S.Šurina a J.Miková.
K bodu 9.
Po schválení uznesenia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
V Hornom Tisovníku, 21.6.2019
Ján K ľ u k a
starosta obce
1. overovateľ: Ján Melicherčík
2. overovateľ: Slavomír Šurina
Zapísala: Viera Trakslová

