Zápisnica a uznesenia
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 14.januára 2020
Prítomní :
starosta obce :

Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :

Miroslav Čeman
Václav Svorad
Anna Čemanová
Juraj Haško

Kontrolórka obce:

Mgr. et. Mgr. Erika Kajbová

Neprítomný poslanci: Marian Haško
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE PROGRAMU
2. URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
4. INFORMÁCIE O PODANÝCH ŽIADOSTIACH /ENVIROFOND, ÚRAD VLÁDY SR/
5. SCHVAĽOVANIE PREBYTOČNOSTI HNUTEĽNÉHO MAJETKU A JEHO PREDAJ –OPEL AGILA
6. PODNETY STAROSTU, POSLANCOV A DISKUSIA
7. ZÁVER

ROKOVANIE:
K bodu č.1 – Otvorenie a schvaľovanie programu
Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval,
že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci OZ z celkového počtu 5. Oboznámil
prítomných s programom.
Uznesením č.1/2020 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 14.1.2020
Schvaľuje
-

program zastupiteľstva

Hlasovanie /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.2 –Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Juraj Haško a Václav Svorad
Uznesením č.2/2020 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 14.1.2020
Berie na vedomie
-

overovateľov zápisnice poslancov: Juraj Haško a Václav Svorad

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.3 - Kontrola uznesení
Starosta a poslanci OZ si spoločne prebrali Kontrolu plnenia uznesení. Uznesenia sú splnené a bez výhrad.
Uznesením č.3/2020 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 14.1.2020
Berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení bez výhrad
Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
K bodu č.4 - Informácie o podaných žiadostiach /Envirofond, Úrad vlády SR/
Starosta predložil správu o podaných žiadostiach o dotáciu/NFP.
Envirofond 2020 – kód L6AP - žiadané 56 425,- eur – Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej
budovy obce Tuhár – II. Etapa - zateplenie 2 stien a najnižších podlaží budovy
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - žiadané 50 000,- eur - Žiadosť o
poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce
na rok 2020 na základe výzvy: 6983/2019/OSMRR
Názov projektu: Vyhliadková veža s oddychovou zónou a prístupový chodník - časť: Vyhliadková veža
Uznesením č.4/2020 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 14.1.2020
Berie na vedomie
-

podané žiadosti o dotácie/NFP – Envirofond a Úrad podpredsedu vlády SR na rok 2020

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.5- Schvaľovanie prebytočnosti hnuteľného majetku a jeho predaj –Opel Agila
Starosta preložil poslancom OZ na schválenie vyhlásenie osobného motorového vozidla Opel Agila 1.0,
12 V, r.v.2004, šedá metalíza, za prebytočné a požiadal poslancov o stanovenie ceny vozidla, ktorá budem
v prípade schválenia verejnou obchodnou súťažou stanovená ako minimálna cena. Kritériom pre
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej ceny bude najvyššia kúpna cena. Posledný termín na doručenie
ponúk bude 10.2.2020. Otváranie bude 11.02.2020 komisiou, ktorá bude tvorená s poslancov OZ
a prípadných prítomných občanov. Obchodná verejná súťaž bude zverejnená na stránke obce, úradnej tabuli
obce a regionálnych novinách.
Starosta predložil porovnateľné ponuky vozidiel, ktoré boli na internete. Požiadal poslancov o stanovenie
minimálnej ceny za vozidlo, aby sme následne mohli pokračovať.
Poslanci sa zhodli na sume minimálne 500,- eur.
Uznesením č.5/2020 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 14.1.2020
Schvaľuje
-

Motorové vozidlo Opel Agila 1.0 r.v.2004 za prebytočný majetok obce

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj motorového vozidla za sumu min. 500,- eur
zmysle §9a), ods. 1,písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0 / - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6 – Podnety starostu, poslancov a diskusia
Starosta informoval:
o výrube stromov na cintoríne, na ktorý bol udelený súhlas Rozhodnutím
- O Zmluve s firmou Probugas a.s., na komisionálny predaj plynových fliaš pri obecnom úrade
v Tuhári a podrobnosti zmluvy

-

O pláne inštalácie rozšírenia kamerového systému v obci Tuhár na základe dotácie a podpísanej
zmluvy so zhotoviteľom
- O uhradených pohľadávkach firmy MH ELIT, s.r.o. voči obci Tuhár v celkov výške od roku 2007
do konca roku 2019
Podnet poslancov: Anna Čemanová, Miroslav Čeman – sťažnosti od Ľubomíra Klementa a jeho
manželky ku Štefanskej zábave- krik, bodrel, nočný kľud. Poslanci odporúčajú neprenajímať priestory
kultúrneho domu na „ rizikové“ akcie, kde by mohlo byť ohrozenie na majetku, výtržníctvo, poškodenie
majetku a jeho okolia.
Uznesením č.6/2020 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 14.1.2020
Berie na vedomie
-

Informácie podané starostom obci
- Podnety poslancov OZ

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce, ktorí sa zúčastnili
na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.
V Tuhári, 14.1.2020
Zapísal: Bc. Peter Čeman

––––––––––––––––
Juraj Haško
overovateľ

–––––––––––––
Václav Svorad
overovateľ

–––––––––––––
Peter Čeman
Starosta obce

