ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v H. Tisovníku zo dňa 25.6.2021
P r í t o m n í:
Starosta obce: Ján Kľuka
Poslanci Ob. zastupiteľstva: Ján Melicherčík 81, 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. Správa audítora, Stanovisko hl.kontrolóra k záverečnému účtu obce a Výročná správa obce
6. Rozbor hospodárenia a schválenie záverečného účtu obce H.Tisovník za r.2020
7. Zmena rozpočtu
8. Správa o kontrolnej činnosti za r.2020
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
10. Zámer odpredania nehnuteľnosti súp.č. 212 postavenej na parcele č.2705/8 o vým.46 m2
vedenej na LV č.1
11. Prejednanie žiadosti o odpustenie poplatku za KO
12. Rôzne
13. Diskusia
14. 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, Slavomír Šurina
K bodu 3.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Stanislav Traksl, 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 š. 47 – umiestnenie smerových tabúľ v miestnej časti Jasenová- úloha trvá
Ostatné body boli splnené.
K bodu 5.
V piatom bode k záverečnému účtu obce predložil stanovisko hlavný kontrolór obce. Pán
kontrolór pripomenul, že je potrebné sledovať čerpanie rozpočtu a urobiť kontrolu za 1.polrok

2021, nakoľko rok 2020 bol ťažký ale r. 2021 bude zrejme ešte ťažší. Ďalej bola prednesená
Správa audítora k záverečnému účtu a Výročná správa obce za rok 2020.
K bodu 6.
V šiestom bode bol prejednávaný záverečný účet obce Horný Tisovník za rok 2020. Obec
mala hospodársky výsledok 4583,35 €. Poslanci schválili záverečný účet obce Horný Tisovník
za rok 2020 bez výhrad s tým, že výsledok hospodárenia prejde do rezervného fondu obce.
K bodu 7.
V siedmom bode starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu obce Horný Tisovník na
rok 2021. Zmena sa týkala zvýšenia príjmov o 21562€ a výdavkov o 21580€ nasledovne:
a/príjmová časť

podielové dane zvýšené o 2624€
správne poplatky zvýšené o 200€
stravné zvýšené o 271€
dotácia na EN §54 - 2810€
dotácia na Covid 19 – 10670€
vojenské hroby - 18€
dotácia na matriku zvýšená o 9€
dotácia na sčítanie obyvateľov zvýšená o 1908€
prevod výsledku hospodárenia – 3052€
celkom zvýšené v príjmovej časti 21562€
b/ výdavková časť
sčítanie obyvateľov zvýšené o 1908€
matrika zvýšené o 9€
údržba miestnych komunikáciíí zvýšené o 1000€
zásobovanie vodou znížené o 982€
Covid 19 zvýšené o 10670€
EN §54 zvýšené 5923€
kapitálové výdavky 3052€ / vybudovanie novej autobusovej zástavky, brány pri
Obecnom úrade, úložisko na komunálny odpad, rekonštrukcia vodovodu/.
celkom zvýšené vo výdavkovej časti 21580€
Poslanci návrh prerokovali a schválili.
K bodu 8.
V ôsmom bode pán kontrolór predniesol správu o kontrolnej činnosti za r.2020.
K bodu 9.
V deviatom bode pán kontrolór predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok
2021.
K bodu10.
V desiatom bode starosta obce predložil žiadosť pána Jána Melicherčíka na odkúpenie
nehnuteľnosti súp.č. 212 postavenej na parc.č.2705/8 o vým. 46m2, vedenej na LV č.1. Poslanci
schválili zámer predaja spomínanej nehnuteľnosti.
K bodu 11.
V jedenástom bode poslanci prejednávali žiadosť p. Ing.Emílie Rojíkovej o odpustenie
poplatku za KO. Žiadosť nebola schválená, nakoľko obec postupuje podľa VZN o miestnych
daniach a poplatkoch a aj v Jasenovej je zabezpečený odvoz komunálneho odpadu.
K bodu 12.

V rôznom starosta informoval, že sa uskutočnilo výberové konanie na pracovníčku
obecného úradu. Z dvoch uchádzačiek bola vybraná pani Janka Plátková, ktorá nastúpi od
1.7.2021.
Starosta ďalej informoval o problémoch s očkovaním. S BBSK prišiel podnet na zaregistrovanie
seniorov nad 60 rokov a ťažko zdravotne postihnuté osoby na očkovanie prostredníctvom
Mobilného očkovacieho centra (MOC). Z našej obce boli zaregistrované 2 zťp osoby a 4 seniori.
Do konania zastupiteľstva neprišli nikomu správy o zaregistrovaní.
K bodu 13.
Diskusia:
- J.Melicherčík ml. – nesvieti verejné osvetlenie; sťažoval sa na veľký počet včelstiev na
pozemkoch pri ich rodinnom dome; navrhol konanie akcie pre deti koncom augusta.
- J.Melicherčík st. – poukázal na pokazený plot okolo DS a pokazené detské ihrisko; ak
sa bude opravovať taras, bolo by dobre opraviť MK do tábora.
- S.Traksl – pracovníci od M.Pedersen neberú celý vytriedený plastový odpad, poplatky
za odvoz odpadov sa zvyšujú a odpad ostáva v obci.
- M.Antoš – 2 psy z okálov chodia poľovať po revíri, rodina už bola na túto skutočnosť
upozornená, ale k náprave nedošlo.

K bodu 14.
Po schválení uznesenia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
V Hornom Tisovníku, 28.6.2021
Ján K ľ u k a
starosta obce
1. overovateľ: Slavomír Šurina
2. overovateľ: Slavomír Šurina
Zapísala: Viera Trakslová

