ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v H. Tisovníku zo dňa 27.9.2019
P r í t o m n í:
Starosta obce: Ján Kľuka
Poslanci Ob. zastupiteľstva: Ján Melicherčík 81 , Jana Miková
Ján Melicherčík 214, 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. Prejednanie odvolania voči rozhodnutiu za KO
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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, J.Melicherčík 214
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 boli prejednávané odvolania voči rozhodnutiu za KO od MVDr. Anny
Pavčokovej a Anny Petrášovej. Poslanci sa zhodli na tom, že sa nevyhovie ani jednému
odvolaniu, nakoľko pri vyrúbení poplatku za odvoz komunálneho odpadu obec postupuje podľa
všeobecne záväzného nariadenia obce 1/2018 o miestnych daniach a poplatkoch a aj z tých častí
obce je zabezpečený odvoz KO.

K bodu 6.
V rôznom starosta vysvetlil oneskorené konanie obecného zastupiteľstva. Mal by sa
konať zber papiera – výmenou za toaletný papier. Termín sa upresní. Ďalej informoval, že
v najbližších dňoch sa bude realizovať oprava zvoničky na Dolnom Tisovníku, na ktorú obec
dostala s Programu obnovy dediny 5000 eur pri našej 5% spoluúčasti.
Ďalej informoval, že by sa mala otvoriť bývalá Predajňa COOP Jednoty. Momentálne prebieha
údržba predajne. Nanovo sa vybavuje zariadením, vybavujú sa posledné povolenia. Predajňa
bude prevádzkovaná cez Môj obchod. Z toho dôvodu sa robila aj údržba fasády v spodnej časti
budovy. Poschodie sa bude môcť opraviť až po oprave strechy, ktorá by sa mala realizovať
budúci rok. Ďalej informoval, že budúci týždeň vykoná kontrolu svietidiel verejného osvetlenia
a následne bude vykonaná údržba. Ďalej informoval, že obec bude žiadať zmenu odchodu
autobusového spoja do Slatinských Lazov, nakoľko pár minút pred jeho príchodom do Sl.Lazov
odtiaľ odchádza autobus do Zvolena a tým by sa zabezpečilo spojenie z Veľkého Krtíša do
Zvolena.
K bodu 9.
Diskusia:
- A.Ďörďová – kedy sa bude robiť oprava cesty do Jasenovej, prečo sa konalo
zasadnutie OZ až o 20.00; keď VIAKORP spustil skúšobnú prevádzku bolo po celej
Jasenovej veľmi cítiť asfalt aj plasty.
- J.Miková – komu patrí pozemok pri moste, nakoľko sú tam popadané stromy do
potoka a z toho dôvodu tam môžu vzniknúť záplavy.
- J.Melicherčík 81 – informoval sa ako je zabezpečené kúrenie na zimné obdobie, kedy
sa bude opravovať MK do cintorína, navrhol, že by sa mala zvolať brigáda na
vyčistenie protipožiarnej nádrže.
K bodu 9.
Po schválení uznesenia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
V Hornom Tisovníku, 4.9.2019
Ján K ľ u k a
starosta obce
1. overovateľ: Ján Melicherčík 81
2. overovateľ: Ján Melicherčík 214
Zapísala: Viera Trakslová

