ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v H. Tisovníku zo dňa 13.12.2021
P r í t o m n í:
Starosta obce: Ján Kľuka
Poslanci Ob. zastupiteľstva: Ján Melicherčík HT 81, Ján Melichečík HT 214,
Slavomír Šurina, Stanislav Traksl
Občania podľa prezenčnej listiny.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov a zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení prijatých na poslednom zasadaní OZ
Schválenie VZN č.1/2021 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024
Schválenie rozpočtu obce Horný Tisovník na roky 2022-2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Odpis pohľadávky na dani z nehnuteľnosti firmy R.I.S.TRANS vo výške 25,43€ z dôvodu
výmazu firmy z Obchodného registra
10. Schválenie spádovej Materskej škôlky
11. Žiadosť p. Jána Beňa - dlhotrvajúci problém súvisiaci s prejazdom motorových vozidiel
12. Žiadosť o schválenie Nízkouhlíkovej stratégie obce Horný Tisovník
13. Žiadosti o zrušenie poplatku za komunálny odpad p. Tomáš Soukup a p. Ľubomír Štefánik
14. Rôzne
15. Diskusia
16. 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:
Ján Melicherčík HT 214 a Slavomír Šurina.
K bodu 3.
Za overovateľov zápisnice boli určení: J.Melicherčík HT 81 a Stanislav Traksl.
Za zapisovateľku bola určená Jana Plátková.
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. 47 – umiestnenie smerových tabúľ v miestnej časti Jasenová- úloha trvá,
Ostatné body boli splnené.
K bodu 5.

V piatom bode poslanci prerokovali VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré po diskusii upravili v piatej časti – poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.,v § 26 Sadzba poplatku bod 1, ods. c) sa doplňuje
o 1100 l KN / nádoba na komunálny odpad/ - 0,3870247€ za osobu a kalendárny deň ( 141,26€ za
1ks KN / rok)
K bodu 6 a 7.
V ďalších bodoch poslanci schválili rozpočet obce na rok 2022. Hlavný kontrolór obce
predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 – 2024, 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 8.
V ôsmom bode Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce, predložil Návrh plánu kontrolnej
činnosti na 1.polrok 2022.
K bodu 9.
Poslanci schválili odpis pohľadávky na dani z nehnuteľnosti firmy R.I.S.TRANS vo výške
25,43€ z dôvodu výmazu firmy z Obchodného registra.
K bodu 10.
OZ odsúhlasilo pre Obec Horný Tisovník spádovú: Materskú škôlku, Malinovského 130,
96202 Vígľaš.
K bodu 11
Starosta obce Horný Tisovník predložil OZ žiadosti p. Jána Beňa s jeho podnetom
dlhotrvajúceho problému súvisiaceho s prejazdom motorových vozidiel cez pozemok pri jeho
rodinnom dome, ktorého je spoluvlastníkom. Tieto žiadosti sa neriešili v dôsledku neprítomnosti p.
Jána Beňa na Obecnom zastupiteľstve dňa 13.12.2021. Tento bod sa prekladá na ďalšie Obecné
zastupiteľstvo v roku 2022.
K bodu 12
V dvanástom bode poslanci OZ schválili Nízkouhlíkovú stratégiu obce Horný Tisovník na
roky 2021-2030.
K bodu 13
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosti o zrušenie poplatku za komunálny odpad: p.
Tomáša Soukupa a p. Ľubomíra Štefánika.
K bodu 14.
V rôznom p. Trakslová informovala o správe audítora za rok 2020, obec Horný Tisovník
konala v súlade s účtovníctvom, OZ správu audítora berie na vedomie.
Starosta obce Ján Kľuka informoval o povinnosti zamestnávateľa vykonávať každý týždeň COVID
testovanie, zároveň informoval, že testy sú zabezpečené pre zamestnancov do konca roka 2021.
Starosta obce zároveň vyzýval občanom na očkovanie Covid 19, informácie o očkovaní sa
nachádzajú na internetovej stránke obce.
Poslanci OZ a kontrolór obce Horný Tisovník navrhli jednorazové zvýšenie platu starostovi –
o 60%, podľa §4 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. s účinnosťou od 1.12.2021 do 31.12.2021

K bodu 15.
Diskusia:
- M.Antoš – sa zaujímal o možnosti odvozu starých pneumatík
- Ján Melicherčík HT 81 navrhol p. starostovi, aby prejednal s firmou VIAKORP s.r.o. Zvolen
možnosť asfaltovania miestnych komunikácií k cintorínom
- Starosta obce – odpovedal na otázky, prípadne poskytne odpovede na budúcom zasadnutí
OZ.
K bodu 16.
Po schválení uznesenia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
V Hornom Tisovníku, 17.12.2021
1. overovateľ: Ján Melicherčík 81
2. overovateľ: Stanislav Traksl
Zapísala: Jana Plátková

Ján K ľ u k a
starosta obce

