ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v H. Tisovníku zo dňa 29.11.2019
P r í t o m n í:
Starosta obce: Ján Kľuka
Poslanci Ob. zastupiteľstva: Ján Melicherčík 81, Janka Miková,
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 81, Janka Miková
K bodu 3.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Janka Miková, 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 splnená
Ostatné body boli splnené.
K bodu 5.
V rôznom starosta obce informoval, že sa zúčastnil Odbornej konferencii Regionálneho
združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina v Látkach, kde sa informoval na
možnosti vybudovania vodovodu. Ďalej informoval, že budúci týždeň prídu pracovníci
Technických služieb opraviť VO. 20.11.2019 sa v zasadačke OcU H.Tisovník konalo ústne
pojednávanie spojené s miestnym šetrením ohľadom vypiľovania stromov, ktoré sa konalo na
základe žiadosti Slovenského gazdovstva, s.r.o. H.Tisovník. Pojednávania sa zúčastnili noví
vlastníci Slovenského gazdovstva, zástupcovia Chránenej krajinnej oblasti Poľana, zástupcovia
Slovenského pozemkového fondu, zástupcovia Urbárskej spoločnosti v H.Tisovníku a starosta

obce. Žiadateľ mal doložiť súhlas všetkých vlastníkov, ktorí sa nachádzajú na uvedených
pozemkoch. Výrub by sa mal vykonávať na tých pozemkoch, ktoré vlastní Slovenský
pozemkový fond v 1/1 a to v dvoch kolách, v prvom kole by sa mali vypiľovať kríky, v druhom
kole stromy. Informoval, že od pondelka 2.12. bude otvorený obchod, ďalej informoval, že 6.12.
bude chodiť Mikuláš.
K bodu 9.
Diskusia:
- D.Ďörď – drvička pracuje 24 hodín.
- B.Ješíková – keď sa budú vypiľovať stromy, bude to mať vplyv aj na vodu. Ako bude
riešená obchádzka počas opravy tarasu.
- J.Melicherčík 81 – upozornil na dolámaný drevený kríž, ktorý rozdeľuje elektrické
vedenie.
- P.Petráš – do elektrických káblov pri ich dome zasahuje tuja a pri Kanátovcoch orech.
- M.Antoš – keď sa vypília stromy, zarastie chotár trninou; informoval prítomných, že
zástupcovia firmy VIAKORP sa na URBÁRE informovali o možnosti vyrúbania
stromov popri miestnej komunikácii, ktorá vedie do kameňolomu, nakoľko chcú na
vlastné náklady cestu rozšíriť. Cesta nie je ani na mape a rozhodnúť musí valné
zhromaždenie. Zaujímal sa ako sa rieši projekt na vodovod. Je potrebné opraviť
strechu na starom obecnom úrade.
- J.Melicherčík 81 ml. – treba overiť VZN o chove psov a pripraviť VZN o chove
včelstiev.
- Ing. Marián Štefanko – ponúkol prítomným, že vie zabezpečiť zmladzovací rez
ovocných stromov.
- J.Miková – ako bude počas opravy tarasu zabezpečená autobusová doprava do
Dolného Tisovníka. Informovala o pokazenej ceste v Dolnom Tisovníku pri č.d 42 –
porušený priepust. Nebolo by jednoduchšie vybudovať počas opravy pontónový
most, ako riešiť opravu cesty?
- Ján Kľuka – na budúce zasadnutie OZ budú pozvaní zástupcovia firmy VIAKORP.
Opravy miestnych komunikácií v intraviláne sa neriešia, ani cesty, ktoré sa robili
v minulom volebnom období. Oficiálna obchádzka počas opravy tarasu pre veľké
autá je cez Madačku, je to štátna cesta; s SAD o obchádzke zatiaľ nikto nerokoval.
Ďalšie rokovanie OZ bude 13.12.2019. Ešte sa nerobila oprava MK do cintorína.
K bodu 9.
Po schválení uznesenia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
V Hornom Tisovníku, 10.12.2019
Ján K ľ u k a
starosta obce
1. overovateľ: Stanislav Traksl
2. overovateľ: Jana Miková
Zapísala: Viera Trakslová

