ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v H. Tisovníku zo dňa 15.12.2019
P r í t o m n í:
Starosta obce: Ján Kľuka
Poslanci Ob. zastupiteľstva: Ján Melicherčík HT 214, Ján Melicherčík HT 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 zasadnutí OZ
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020
6. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
7. Schválenie VZN o chove psov a chove včelstiev
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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.
Do návrhovej komisie boli zvolení:
Janka Miková a Stanislav Traksl.
K bodu 3.
Za overovateľov zápisnice boli určení: J.Melicherčík HT 81 a J.Melicherčík HT 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,
Ostatné body boli splnené.
K bodu 5.
V piatom bode poslanci schválili rozpočet obce na rok 2020. Hlavný kontrolór obce predložil
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022, v ktorom konštatuje, že je
dodržané kritérium vyrovnanosti bežného rozpočtu. Ďalej konštatoval, že plnenie štátneho rozpočtu
ovplyvňuje rozpočet obce v príjmovej časti, z toho dôvodu navrhol pravidelné sledovanie
a prehodnocovanie vlastného rozpočtu.
K bodu 6.
V šiestom bode poslanci prerokovali VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré po diskusii upravili vo viacerých častiach.
V prvej časti § 4 Sadzba dane – daň z pozemkov - v bode 2 bola upravená sadzba pre podnikateľov

za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a TTP z 0,50 na 0,60 % ; za lesné pozemky bola
upravená z 0,35 na 0,40%;
V bode 3 bola upravená sadzba z pôvodných 1% na 1,1%.
Pre fyzické osoby sa sadzba dane za pozemky a stavby v žiadnej položke nemenila.
V druhej časti § 12 Sadzba dane – daň za psa – bola opravená z pôvodných 2,33 na 5.- € za psa.
V štvrtej časti § 20 Sadzba dane – daň za ubytovanie - bola upravená z 0,40 na 0,50 € za osobu
a prenocovanie.
V piatej časti § 26 Sadzba poplatku – Poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady bod 1, ods. a) a b) z pôvodných 15.- na 20.- €. Sadzba poplatku pre poplatníka bod 1, ods. c) a d) sa
mení pri 120 l nádobe z pôvodných 22,76 na 30,00 € a pri 240 l nádobe z pôvodných 29,10 na 50,00
€.
K bodu 7.
V siedmom bode poslanci schválili VZN č.3/2019 o niektorých podmienkach držania psov
a VZN č. 4/2019 o podmienkach chovu včiel.
K bodu 8.
V ôsmom bode Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce, predložil Návrh plánu kontrolnej
činnosti na 1.polrok 2020.
K bodu 9.
V Rôznom starosta informoval, že sú dovozené kompostery, ktoré sa budú občanom
rozdávať v budúcom roku. Ďalej informoval, že naše deti bol navštíviť Mikuláš. Na obecný vodovod
sa vypracuje projekt v budúcom roku. Ohľadom nočnej práce v kamenolome informoval, že stalo sa
v noci nepracuje, a za náhodnú prácu v nedeľu sa zástupcovia firmy ospravedlnili. Ďalej informoval,
že cestu do cintorína bola pozrieť firma z Detvy. Vypracujú aj dva návrhy rozsahu prác, ale už len
v budúcom roku. Ďalej informoval o prevádzke novej predajne, zaželal im aby mali veľa spokojných
zákazníkov.
K bodu 10.
Diskusia:
- S.Traksl – je potrebné zabezpečiť kontajner za obecným úradom, aby doňho nesypali odpad
osoby bez trvalého alebo prechodného pobytu v našej obci; poukázal na to, že keď napadol
prvý sneh, stromy okolo cesty v časti Páleniská boli pod váhou ťažkého mokrého snehu
ohnuté nad cestu, je potrebné osloviť kompetentné osoby.
- J.Miková – navrhla, vybaviť s firmou Marius Pedersen, aby sa z obce neodvážal v jeden deň
komunálny odpad a aj plasty. Urgovala opravu priepustu v Dolnom Tisovníku pri dome č.
42. Ak sa urýchlene neurobí náprava, voda im zaleje pivnice.
- M.Antoš – je potrebné skontrolovať, či majú občania priznaných všetkých psov; informoval
prítomných, že na Urbár priniesol p.Líška novú požiadavku na rozšírenie cesty do
kamenolomu, je to v riešení.
- J.Melicherčík 81 st. – informoval sa, ako je zabezpečené vyorávanie MK.
- Starosta obce – odpovedal na otázky, prípadne poskytne odpovede na budúcom zasadnutí
OZ. Ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva bude 14.alebo 21. februára 2020.
K bodu 11.
Po schválení uznesenia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
V Hornom Tisovníku, 17.12.2019
1. overovateľ: Ján Melicherčík 214
2. overovateľ: Ján Melicherčík 81
Zapísala: Viera Trakslová

Ján K ľ u k a
starosta obce

