ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v H. Tisovníku zo dňa 19.7.2022
P r í t o m n í:
Starosta obce: Ján Kľuka
Poslanci Ob. zastupiteľstva: Ján Melicherčík 81, Ján Melicherčík 214,
Jana Miková
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 a výročná správa obce
6. Rozbor hospodárenia
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2022
8. Predaj nehnuteľnosti: časti parcely KNC č.5062/5 o výmere 620m2 v k.ú. Horný Tisovník
vedenej na LV č.1
9. Určenie volebného obvodu, úväzku starostu obce a počtu poslancov na volebné obdobie:
2022-2026
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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, Ján Melicherčík 214
K bodu 3.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Jana Miková, Ján Melicherčík 81
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
uznesenie č. 60 – žiadosť p. J.B. a stretnutie vlastníkov, ktorých sa problematika týka – úloha
trvá
Ostatné body boli splnené.

K bodu 5.
V piatom bode bola prednesená Správa audítora k záverečnému účtu a Výročná správa
obce za rok 2021.
K bodu 6.
V šiestom bode bolo celoročné hospodárenie za rok 2021 schválené bez výhrad.
K bodu 7.
V siedmom bode starosta obce predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022.
K bodu 8.
V ôsmom bode poslanci prejednávali a schválili žiadosť p. L.N. na prevod
vlastníctva majetku obce a to: časti par. KNC,.č. 5062/5, o výmere cca 620 m2 za cenu vo výške
6 € za 1 m2, v k.ú. Horný Tisovník, ktorá je vedená v prospech obce na LV č. 1.
K bodu 9.
V deviatom bode boli schválené údaje k voľbám do samosprávy obce a samosprávnych
krajov, konaných 29.10.2022 a to počet obvodov, počet poslancov a výkon funkcie starostu
obce pre nasledujúce volebné obdobie. Bol schválený 1 obvod, 5 poslancov a výkon funkcie
starostu na 0,8.
K bodu 10.
V rôznom starosta informoval o podujatí: Tisovnícka guľočka, ktorí sa uskutoční v našej
obci dňa 30.07.2022. Ďalej informoval zúčastnených o akcií: Rozlúčka so školou s plánovaným
termínom dňa 3.9.2022. Oboznámil taktiež zúčastnených o dnešnom stretnutí na obci :
problematika VIAKORP, starosta infomoval, že obec dala nesúhlasné stanovisko s umiestnením
triedičky betónových zmesí. K problematike cesty p. J.B. starosta obce informoval, že obec
nemá finančné prostriedky na opakovanú obnovu cesty a obec nieje ani vlastníkom predmetnej
cesty.
K bodu 11.
Diskusia:
- J.Melicherčík HT 81 ml. – má nefunkčný bazén, lebo ho má plný bazén včiel, táto
problematika sa bude riešiť vyzvaním všetkých troch susediacich vlastníkov úľov
- M.A. – mal dotaz k mapovaniu, ktoré momentálne prebieha v našej obci
– zároveň sa dotazoval k problematike: momentálne suchá a vodovod, počul že sa idú
uvolňovať peniaze pre obce s počtom obyvateľov do 2000, pán starosta sa pokúsi osloviť
firmu
-k problematike cesta p. J.B. sa infomoval, či by obci nevedel poradiť právnik zo
ZMOSU, pán starosta sa pokúsi osloviť ZMOS
- J.M.– pýtal sa na možnosť opravy plotu – dom smútku, cintorín zábradlie – starosta
s poslancami zvolajú v blízkej dobe brigádu obce
- zároveň informoval o problematike premávky aút cez dedinu rýchlosťou 90km/hod.,
pán starosta o tejto problematike bude informovať Políciu SR
–B.J. sa pýtala , do kedy bude inventarizácia majetku spolu s umiestnením smerových
tabúľ vykonaná, pán starosta ju oboznámil že na oboch úlohach sa momentálne pracuje
- zaujímala sa aj či vo VZN obce je úprava množstva včiel, VZN obce množstvo včiel
upravuje
- informovala sa kam smerujú finančné prostriedky z predaja nehnuteľností obce, starosta
ju oboznámil, že idú do rezervného fondu obce

K bodu 12.
Po schválení uznesenia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
V Hornom Tisovníku, 19.7.2022
Ján K ľ u k a
starosta obce
1. overovateľ: Jana Miková
2. overovateľ: Ján Melicherčík HT 81
Zapísala: Jana Plátková

