ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v H. Tisovníku zo dňa 16.8.2018
P r í t o m n í:
Starosta obce: Ján Kľuka
Poslanci Ob. zastupiteľstva: Andrea Ďörďová, Ján Melicherčík 214, Ján Melicherčík HT 81
Mariana Škorvagová, Slavomír Šurina
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. Schválenie počtu obvodov, počtu poslancov a výkon funkcie starostu na ďalšie volebné
obdobie
6. Schválenie zrušenia drobnej prevádzkarne Miestneho národného výboru H.Tisovník
7. Dovolanie Mgr. D.Balážovej proti rozhodnutiu o zaplatení poplatku za KO
8. Schválenie zrušenia nevymožiteľnej pohľadávky za KO Jána Nosála
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.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov, z ktorých sa 5 zúčastnili
rokovania.
K bodu 2.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ján Melicherčík, 81, Ján Melicherčík 214.
K bodu 3.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mariana Škorvagová, 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, termín do 31.3.2018;
uznesenie č. 36 – obhliadka požiarnej techniky – nesplnené termín plnenia do 31.7.2018;
uznesenie š. 47 – umiestnenie smerových tabúľ v miestnej časti Jasenová- úloha trvá, termín
plnenia do 31.7.2018;
uznesenie č. 70 – osadenie násteniek v Jasenovej a pri okáloch – úloha splnená
Ostatné body boli splnené.
K bodu 5.
V piatom bode boli schválené údaje k voľbám do samosprávy obce, konaných
10.11.2018 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 bol upravený na
0,8.

K bodu 6.
V šiestom bode poslanci schválili zrušenie drobnej prevádzkarne MNV H.Tisovník.
K bodu 7.
V siedmom bode bola prejednávaná žiadosť Mgr.Dariny Balážovej o odpustenie poplatku
za KO. Poslanci odpustenie poplatku neschválili.
K bodu 8.
V ôsmom bode poslanci prejednávali a schválili odpis pohľadávky za komunálny odpad
neb.Jána Nosála v sume 24.- €.
K bodu 9.
V rôznom starosta informoval o konaní akcie pre deti, na ktorú sme dostali dotáciu
z BBSK 1200.- €. Akcia sa bude konať 25.8.2018. Z dotácie bude hradená oprava pódia ako aj
odmeny vystupujúcim súborom.
Ďalej informoval prítomných o novom harmonograme na vývoz triedeného odpadu, nový
harmonogram je zverejnený na stránke obce. Plasty sa budú brať vo vreciach, ktoré občania
skladujú doma do najbližšieho odvozu, čo je 22.august 2018, ostatné zložky triedeného odpadu
ako papier, sklo, kovy sa budú brať z veľkých kontajnerov, ktoré sú dosiaľ umiestnené pred
obecným úradom, ale sa budú premiestňovať do dvora pri starej budove obce.
Ďalej informoval o schválení projektu na zhodnocovanie bioodpadu v 1100 litrových
kompostéroch. V súčasnej dobe prebieha výberové konanie.
Ďalej informoval o tom, že sme dostali dotáciu v sume 3800.- € na výmenu dverí na budove
obecného úradu, kde naša spoluúčasť je 10%. Ďalšiu dotáciu sme obdržali z Programu obnovy
dediny na informačné tabule na označenie pamätihodností H.Tisovníka v sume 4750.- € pri našej
5% spoluúčasti.
Ďalej informoval o osadení informačných tabúľ v obci ako aj v miestnych častiach, na ktoré sme
ešte v roku 2017 od COOP Jednota, za obdržanie mimoriadnej ceny v súťaží dedina roka, získali
finančný príspevok v sume 1000.- €.
Ďalej informoval, že 5.10.2018 bude v našej obci bábkové divadlo.
Hlavný kontrolór Ing. Ivan Sivok predložil plán činnosti na 2. polrok 2018.
K bodu 10.
Diskusia:
- p.Melicherčík st. – pri vrte sa zhromažďuje rôzny odpad, je potrebné označiť ho
zákazom odhadzovania smetí a tabuľkou, že sa jedná o pitnú vodu;
- p.Ješíková – informovala sa za Tisovnícky jarmok;
- p.Ďörďová – informovala sa za opravu MK do Jasenovej, aj za vodovod v Jasenovej;
- p.Melicherčík ml. - upozornil na zlý stav cesty do cintorína a pokazenú hojdačku
v lazoch;
- starosta obce – odpovedal na otázky, prípadne poskytne odpovede na budúcom zasadnutí
OZ.
K bodu 11.
Po schválení uznesenia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
V Hornom Tisovníku, 17.8.2018
Ján K ľ u k a
starosta obce
1. overovateľ: Mariana Škorvagová
2. overovateľ: Slavomír Šurina
Zapísala: Viera Trakslová

