ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v H. Tisovníku zo dňa 15.3.2022
P r í t o m n í:
Starosta obce: Ján Kľuka
Poslanci Ob. zastupiteľstva: Ján Melicherčík 81, Slavomír Šurina,
Stanislav Traksl, Ján Melicherčík 214, Jana Miková
Občania podľa prezenčnej listiny.
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov a zapisovateľky
4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na poslednom zasadaní OZ
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
6. Záverečný účet obce za rok 2021
7. Žiadosť o vyriešenie dlhotrvajúceho problému s prejazdom motorových vozidiel
8. Predaj nehnuteľnosti súp.č.212 postavenej na parcele KNC č.2705/8 o výmere 46m2 vedenej
na LV č.1
9. Zámer odpredaja nehnuteľnosti - časti parcely KNC, č.5062/5 o výmere cca 620 m2
vedenej na LV č. 1
10. Zámer prenájmu nebytových priestorov na Obecnom úrade v Hornom Tisovníku
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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 piati zúčastnili
rokovania.
K bodu 2.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Slavomír Šurina, Stanislav Traksl
K bodu 3.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Melicherčík 81, Ján Melicherčík 214
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 š. 47 – umiestnenie smerových tabúľ v miestnej časti Jasenová- úloha trvá
Ostatné body boli splnené. Hlavný kontrolór obce podotkol, že uvedené dve uznesenia treba čo
najskôr splniť.

K bodu 5.
V piatom bode hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k záverečnému účtu
obce a správu o kontrolnej činnosti za r.2021.
K bodu 6.
V šiestom bode bol prejednávaný záverečný účet obce Horný Tisovník za rok 2021. Obec
mala hospodársky výsledok 1529,77 €. Poslanci schválili záverečný účet obce Horný Tisovník
za rok 2021 bez výhrad s tým, že výsledok hospodárenia prejde do rezervného fondu obce.
K bodu 7.
V siedmom bode starosta obce opätovne informoval o dlhotrvajúcom probléme p. J.B.,
ktorý súvisí s prejazdom motorových vozidiel. Poslanci OZ navrhujú obyvateľov uvedenej časti
obce oboznámiť o tejto problematike spoločným stretnutím.
K bodu 8.
V ôsmom bode poslanci prejednávali a schválili žiadosť p. J.M. na prevod vlastníctva
majetku obce a to: hospodársku budovu, súp.číslo 212 postavenú na parcele KNC č.2705/8
o výmere 46 m2 za cenu vo výške 800€ , v k.ú. Horný Tisovník, ktorá je vedená v prospech
obce na LV č. 1.
K bodu 9.
V deviatom bode starosta predložil žiadosť pána L.N. na odkúpenie časti par. KNC.č.
5062/5, o výmere cca 620 m2, v k.ú. Horný Tisovník, ktorá je vedená v prospech obce na LV č.
1. Poslanci žiadosť schválili.
K bodu10.
V desiatom bode starosta predložil žiadosť pána Ing. V.V. s jeho záujmom o prenájom
nebytových priestorov na Obecnom úrade v Hornom Tisovníku, Horný Tisovník č.77 – priestory
býv. zachránky, ktoré sú vedené v prospech obce na LV č. 1. Poslanci uvedenú žiadosť
o prenájom neschválili.
K bodu 11.
V rôznom starosta obce Ján Kľuka informoval, že prebieha katastrálne mapovanie a že
dňa 17.03.2022 zasadne na Obecnom úrade komisia na obnovu katastrálneho operátu novým
mapovaním. Ďalej starosta obce informoval o probléme s čerpačkou vo vlastníctve Vojenských
lesov. Zúčastnených na OZ oboznámil, že ako obec máme veľmi male % vytriedenosti odpadu
za rok 2021, asi najnižšie z okolitých obcí iba 23,69%. Od vytriedenosti komunálneho odpadu
následne závisí ročný poplatok za vývoz odpadu.
K bodu 12.
Diskusia:
- I.Š. – nesvieti verejné osvetlenie keď ide ráno do práce, požiadala pána starostu
o vysvetlenie, kde idú ušetrené financie z vypínania elektriny. Starosta obce pani
informoval, že toto opatrenie súvisí so zvýšením zálohových platieb za elektrickú energiu
pre Obec z pôvodných 470€ mesačne na 945€ mesačne.

K bodu 13.
Po schválení uznesenia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

V Hornom Tisovníku, 15.3.2022
Ján K ľ u k a
starosta obce
1. overovateľ: Stanislav Traksl
2. overovateľ: Slavomír Šurina
Zapísala: Jana Plátková

