ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v H. Tisovníku zo dňa 25.10.2019
P r í t o m n í:
Starosta obce: Ján Kľuka
Poslanci Ob. zastupiteľstva: Ján Melicherčík 214, 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. Rôzne
6. Diskusia
7. 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 3 zúčastnili
rokovania.
K bodu 2.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ján Melicherčík 214, Slavomír Šurina
K bodu 3.
Za overovateľov zápisnice boli určení: J.Melicherčík 214, Stanislav Traksl
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 rôznom kontrolór p. Sivok upozornil na to, že pri príprave rozpočtu je potrebné
plánovať príjmy aj výdavky maximálne do výšky tohoročného rozpočtu. Ďalej upozornil, že pri
príprave Všeobecne záväzného nariadenia k miestnym daniam a poplatkom je potrebné zvýšiť
poplatok za komunálny odpad. Starosta upozornil, že v našej obci so odpad málo triedi,
vytriedenosť je pod 10 %, čo je najnižšia v našom regióne.
K bodu 9.
Diskusia:

-

-

-

-

-

-

D.Ďörď – opravená cesta do Jasenovej je už dolámaná, nakoľko hneď po oprave
tadiaľ chodili ťažké tatry naložené stavebným materiálom.
Ing.M.Štefanko – navrhol, aby sa kontrolovalo triedenie odpadu od občanov
a v prípade, že sa v domácnosti odpad netriedi, tej domácnosti zvýšiť poplatok, aby
si ľudia uvedomili, že je pre nich výhodné odpad triediť; pýtal sa, kto má zabezpečiť
nádoby na odpad, ako aj na separované zložky.
B.Ješíková – je slabá osveta medzi občanmi ohľadom triedenia odpadu, kopa ľudí
odpad vôbec netriedi.
J.Melicherčík 81 – upozornil na zle nastavené svetlá verejného osvetlenia; ako bude
s vyorávaním snehu v tomto roku. Poznamenal, že sa dopočul od svojich známych, že
aj naša obec mala možnosť dostať peniaze na traktor, ale sme o to nežiadali a to
z toho dôvodu, že by na ňom nemal kto chodiť. Upozornil na zlý stav ihriska. Na
preliezkach sú zhnité schodíky, stane sa úraz, kto bude niesť zodpovednosť. Poslanci
majú pomáhať. Pri vrte je zasa roztrhnutá páska ohraničujúca ochranné pásmo.
B.Ješíková - propagácia v obci je slabá, nestačí, keď sú oznamy zverejnené na stránke
obce, nie všetci občania majú internet, z toho dôvodu je potrebné oznamy vyhlasovať
v rozhlase; občania majú právo žiadať opravy obecného majetku, obec ich má
zabezpečiť.
S.Traksl – občania sa v poslednom čase slabšie zapájajú do verejného života. Pri vrte
bola brigáda, okrem poslancov sa nik nezúčastnil. Teraz sa robila cesta na Jasenovú,
starosta dal urobiť zo svojho jahňaťa občerstvenie pre robotníkov, z domácich
neprišiel nik. V Páleniskách sú vyhádzané vrecia s vnútornosťami a kožkami.
M.Antoš – pásku pri vrte roztrhnú jelenice, autami sa chodí tak, ako sa má.
K triedeniu odpadu: keď najbližšie prídu brať odpad, treba poznačiť ako sa kde triedi.
V prípadoch, kde domácnosti netriedia, treba ich na to upozorňovať. K likvidácii
biologického odpadu: už sa to preberalo aj medzi poľovníkmi, bude potrebné
vykopať jamu a do nej odpad postupne zahrabávať, aby sa predišlo prasačiemu moru.
Z televízie má informáciu, že environmentálny fond bude poskytovať malým obciam
financie na vybudovanie vodovodu. V studniach sa voda postupne stráca a kde je, tak
tá nie je pitná. Je potrebné zakualizovať žiadosť na vodovod.
B.Ješíková – podľa nového vodného zákona sa budú musieť staré studne
zlagalizovať, na vrty bude potrebné povolenie.
Ján Kľuka – o možnosti získania financií na zakúpenie traktora nemá žiadne
informácie; vyslovil poďakovanie Jánovi Beňovi HT 134 a Pavlovi Beňovi HT 127
za prípravu občerstvenia pre zamestnancov firmy VIAKORP, ktorí opravovali cestu
do Jasenovej; k otvoreniu obchodu je potrebné povolenie z hygieny.

K bodu 9.
Po schválení uznesenia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
V Hornom Tisovníku, 30.10.2019
Ján K ľ u k a
starosta obce
1. overovateľ: Stanislav Traksl
2. overovateľ: Ján Melicherčík 214
Zapísala: Viera Trakslová

