Zápisnica a uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 6. Februára 2018
Prítomní :
starosta obce :

Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :

Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová
Miroslav Čeman
Marian Haško

Kontrolórka obce:

Mgr. Erika Kajbová

Neprítomný:

Eva Fojtíková
Bc. Marian Martinský

Hostia:

Jozef Haško Tuhár 117
Milan Kliment Tuhár 4
Ján Danko Tuhár 119
Michaela Kelementová Tuhár 24
Katarína Čemanová Tuhár 34
Patrik Bíro Lučenec
Tomáš Gergišák Lučenec

Program rokovania
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE PROGRAMU
2. VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
3. KONTROLA UZNESENIA
4. SCHVÁLENIE VZN Č. 1/2018 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA FINANČNÝCH

PRÍSPEVKOV Z ROZPOČTU OBCE

NA
ZABEZPEČENIE POMOCI OBYVATEĽOM OBCE TUHÁR - MIMORIADNY PRÍSPEVOK
5. OZNÁMENIE - MAJETKOVÝCH POMEROV STAROSTU OBCE TUHÁR
6. OZNÁMENIE – ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU „ MAĽOVANÁ CYKLOMAPA“ – ZÁSTUPCA STAROSTU
7. INFORMÁCIE O SCHVÁLENÍ DOTÁCIE NA PROJEKT „ OPRAVA NÁMESTIA A VYBUDOVANIE CHODNÍKA DO
CINTORÍNA

8. INFORMÁCIA O PRÍPRAVE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA POKRAČOVANIE CHODNÍKA OD
CINTORÍNA SMER DO OBCE A DVE MIESTNE KOMUNIKÁCIE

9. NÁVRH NA KÚPU POZEMKOV V CINTORÍNE
10. RÔZNE
11. ZÁVER
ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania
Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval,
že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 3 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom.
Uznesením č. 1/2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.2.2018
Schvaľuje
-

program zastupiteľstva s doplnením pripomienok obecného zastupiteľstva v bode Rôzne.

Hlasovanie /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.2 – Voľba overovateľova zápisnice
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Miroslava Fízeľová a Marian Haško
Uznesením č. 2 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.2.2018
Schvaľuje
-

overovateľov zápisnice poslancov: Miroslava Fízeľová a Marian Haško

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.3 – Kontrola uznesení
Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.
Uznesením č. 3 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.2.2018
Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení bez výhrad
Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.4 – schválenie VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce na zabezpečenie pomoci obyvateľom obce Tuhár - Mimoriadny príspevok
Starosta predložil na schválenie VZN č.1/2018, ktoré predložil na zasadnutí OZ 5.12.2017 ako návrh. Tento
návrh bol upravený a boli z neho vyňaté príspevky pre dôchodcov nad 65 rokov. Návrh VZN bol zverejnený
na web stránke obce od 6.12.2017 na minimálne 15 dní. Pripomienky neboli žiadne.
Konečné znenie tohto VZN navrhuje schváliť a platnosť a účinnosť VZN bude od 1.3.2018
Uznesením č. 4 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.2.2018
Schvaľuje
-

VZN č.1/2018 o o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce na
zabezpečenie pomoci obyvateľom obce Tuhár - Mimoriadny príspevok

-

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.5 - Oznámenie majetkových pomerov starostu obce Tuhár
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu podané Oznámenie majetkových pomerov starostu obce Tuhár
za rok 2017, ktoré mal predložiť do konca marca 2018 na základe zákona 357/2004 podľa čl. 7.
Toto bolo prijaté 2.2.2018 pod číslom 026/2018. Poslanci OZ si preštudovali Oznámenie majetkových pomerov. Pripomienky neboli.
Uznesením č. 5 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.2.2018
Berie na vedomie
-

Predložené Oznámenie majetkových pomerov za rok 2017 starostu obce

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6 – zapojenie sa do projektu „ maľovaná cyklomapa“ – zástupca starostu
Zástupca starostu, poslanec OZ Miroslav Čeman predniesol informáciu o zapojení sa do projektu
„ Maľovaná cyklomapa“ a o objednávke materiálov. Tieto materiály by mohli byť distribuované do rodín
v Tuhári a mapa vystavené niekde na verejnom priestranstve.
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Uznesením č. 6 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.2.2018
Berie na vedomie
-

Informáciu o zapojení sa do projektu Maľovaná cyklomapa“

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.7 – Informácie o schválení dotácie na projekt „ Oprava námestia a vybudovanie chodníka
do cintorína“
Starosta: obec podala žiadosť o NFP z PRV SR 2014-2020 na Pôdohospodársku platobnú agentúru dňa
10.2.2016. Rozhodnutie o schválení žiadosti nám prišlo 18.12.2017 uložené pod číslom 217/2017. Výška
príspevku je 81 732,08 eur. Následne bude obci Tuhár doručená zmluva, ktorú bude potrebné do
stanoveného termínu podpísať a odoslať na PPA Nitra. Po podpísaní zmluvy oslovíme dodávateľa prác,
ktorý bol vybratý vo verejnom obstarávaní a bola s ním podpísaná zmluva. Jedná sa o firmu Svoma, s.r.o.
Lučenec. Plán prác je, že najprv bude urobený chodník do cintorína podľa stavebného povolenia a následne
bude urobené asfaltovanie námestia, ktoré by sme chceli asfaltovať až po tom, čo dostaneme informáciu od
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti BB a.s., ohľadom pokračovania budovania vodovodu v Tuhári.
Tiež je potrebné zabezpečiť človeka – odbornú osobu, ktorá bude vyučtovávať projekt, záverečné správy a
pod.
Uznesením č. 7 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.2.2018
Berie na vedomie
-

Informáciu o Rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP z PPA na projekt „ Oprava námestia
a vybudovanie chodníka do cintorína“

Informáciu o ďalších potrebných krokoch k úspešnému pokračovaniu projektu ( podpísanie zmluvy,
plán prác, odovzdanie staveniska a zabezpečenie projektového manažéra na žiadosti o platby
a dokumentovanie priebehu projektu, ...)

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.8 - Informácia o príprave projektovej dokumentácie na pokračovanie chodníka od
od č. domu 1 do obce po č. domu 16 a dve miestne komunikácie
Starosta predniesol, že obec pripravuje spracovanie projektovej dokumentácie pokračovania budovania
chodníka v obci Tuhár od č.d. 1 až po č.d. 16, čo je úsek približne 150 m. Jedná sa o zakrytie otvorené
kanála popri ceste III. triedy po ľavej strane od Starej Haliči smere do Tuhára. Tento chodník má zabezpečiť
bezpečnosť popri ceste III. triedy, nakoľko táto cesta je úzka a nebezpečná, tak ako v celej obci. Úseky
pripravovanej dokumentácie si starosta prešiel spolu so zástupcom starostu, poslancom OZ Miroslavom
Čemanom. Tam kde je to možné, bolo by vhodné vybudovanie takýchto chodníkov. Tiež sme dali
spracovať PD na asfaltovanie ďalších miestnych komunikácií na parcelách 2962/3 a 2964/2, ktoré vôbec nie
sú asfaltové. Tieto dokumentácie budú potrebné k žiadosti o NFP z PRV 2014 – 2020 na program 7.2. ,
ktorá je pripravovaná a mala by byť vyhlásená výzva v priebehu marca – apríla 2018. Na túto výzvu by
mala byť 100% dotácia zo strany poskytovateľa.
Uznesením č. 8 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.2.2018
Schvaľuje
-

Vypracovanie PD na pokračovanie výstavby chodníka a asfaltovanie miestnych komunikácií
-

Zapojenie sa do výzvy na ŽoNFP z PRV 2014-2020 na program 7.2

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.9 - Návrh na kúpu pozemkov v cintoríne
Starosta predložil poslancom návrh na pokračovanie vysporiadania pozemkov v cintoríne, nakoľko je už iba
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niekoľko vlastníkov v časti okolo domu smútku a nad ním smere do nového cintorína. Osloví vlastníkov
dotknutých pozemkov a dá spracovať kúpnu zmluvu. Niektorí z vlastníkov majú vlastníctvo v malých
výmerách aj pod miestnou komunikáciou v hornom konci, tak navrhuje odkúpiť aj tieto malé parcely. Cena
za odkúpenie pozemkov bola schvaľovaná za sumu 0,20 eur/m2.
Uznesením č. 9 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.2.2018
Schvaľuje
I.

schvaľuje
a/ podľa § 9 ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, kúpnu zmluvu, na základe ktorej obec Tuhár odkupuje pozemky v podielovom
spoluvlastníctve predávajúcich :

-

parcela registra „E“, na LV č. 950 k.ú. Tuhár :
- parc. E-KN č. 359 o výmere 1590 m2 – orná pôda.

-

parcela registra „E “, na LV č.259 k.ú. Tuhár :
- parc. E-KN č. 354 o výmere 1069 m2 – orná pôda

-

parcela registra „E “, na LV č.829 k.ú. Tuhár :
- parc. E-KN č. 350/1 o výmere 456 m2 – orná pôda

-

parcela registra „ E“ na LV 540 k.ú. Tuhár
- parc. E-KN č. 1138 o výmere 11 m2 – orná pôda

-

parcela registra „ E“ na LV 809 k.ú. Tuhár

- parc. E-KN č. 1166 o výmere 49 m2 – orná pôda
b/ od predávajúcich
1/ Jozef Kelement rod. Kelement , nar. 14.06.1963, r.č. ..................., byt. Jánskeho 711, Divín,
PSČ 985 52, SR,
2/ Mária Hrnčiarová rod. Klimentová, nar.12.06.1931, r.č. .................byt. Tuhár 130, PSČ 985
12 Tuhár, SR
3/ Marína Murková rod. Gaváčová, nar. 27.12.1966, r.č. ........................byt. Mariánska 590/38,
Prievidza, PSČ 971 01, SR
II.

určuje
kúpnu cenu za nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy v sume 0,20 eur/m2 s tým,
že správny poplatok za zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a ostatné
náklady súvisiace s prevodom predmetu tejto zmluvy zaplatí kupujúci.

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.10- Rôzne
Starosta privítal hostí a požiadal ich o prednesenie ich požiadaviek a podnetov.
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Katarína Čemanová: predniesla správu o činnosti obecnej knižnice a informovala o obnovenej knižnici,
ktorú zamestnanci obce Tuhár presťahovali na poschodie KD vedľa Ľudovej izby. Vytvorila sa kultúrna časť
budovy a využil sa veľmi málo používaný priestor. Tiež vedúca knižnice p. Čemanová predložila návrh na
vyradenie kníh, ktoré sa dlhodobou nevypožičiavali a vyradenie konzultovala s pracovníčkou Novohradskej
knižnice. Návrh na vyradenie ( spis č. 34/2018) je potrebné schváliť OZ. Je podpísaný komisiou na
vyradenie.
Ján Danko ml. – zástupca športovo aktívnych ľudí v Tuhári, ktorí by chceli viac využívať budovu KD.
Obec zabezpečila presťahovanie knižnice na poschodie a tým sa zväčšil priestor pre rozšírenie posilňovne.
Mali by záujem o zabezpečenie rozšírenia posilňovacích zariadení.
Starosta: navrhol, aby si určili a vybrali zariadenia, ktoré by slúžili čo najširšiemu okruhu ľudí, ktorí by ich
mali záujem využívať. Treba do nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva predložiť typ zariadenia,
cenu a špecifikáciu strojov/prvkov. V rozpočte sme vyčlenili na rok 2018 sumu 1000,- eur na nákup
takýchto zariadení na posilňovanie. Pri kúpe treba brať ohľad na to, aby aj ženy mohli používanie na
precvičovanie zariadenia a pomôcky, ktoré budú kúpené. Tiež navrhol, aby niekto z týchto mladých
aktívnych ľudí, prebrali zodpovednosť za nové zariadenie.
Starosta tiež požiadal aktívnych ľudí, ktorí využívajú posilňovňu, aby pomohli pri prácach a brigádach,
ktoré bude organizovať obec, nakoľko obec so súhlasom poslancov obecného zastupiteľstva zabezpečila
plynové kúrenie.
p. Gergišák: bol zavolaný na zasadnutie OZ z dôvodu podania bližších informácií ohľadom žiadosti
o prenájom obecného pozemku pre potreby jeho podnikania ( pestovanie rýchlorastúcej dreviny vo Voliaku)
p. Bíro: požiadal obec o možnosť prepočítať ceny el. energie, ktoré nám dodávatelia účtujú v rámci
dodávok. Následne by oboznámil mailovou formou možné úspory v účtoch a možnosť iného dodávateľa el.
energie.
Starosta predniesol zámer podania žiadosti o poskytnutie dotácii z Úradu vlády SR – Program rozvoja
športu na rok 2018, podprogram č.2, pod názvom „ Postavme si detské ihrisko na námestí “ Ihrisko
v prípade schválenia dotácie bude stáť na mieste bývalého domu a priľahlom dvore. Obec spolufinancuje
projekt vo výške 5%. Žiadosť je potrebné podať do 5.marca 2018.
Starosta navrhol pokračovanie opravy Dom smútku, ktorá bude spočívať vo výmene 2 okien a 1 ks malých
dvierok, kompletná úprava fasády ( odstránenie mramorových cokľov, nový cokeľ z marmolitu a nová
škrabaná stierka – farbu vybrali poslanci M. Haško a M. Fízeľová). V letnom období, ak nám to dovolí
rozpočet, by sme dali kompletne zrekonštruovať aj schody do nového cintorína, nakoľko sú značne
poškodené a nebezpečné.
Starosta obce predložil informáciu, že obec Tuhár opäť získala od Slovenskej informačnej a marketingovej
spoločnosti, a.s., Pečať rozvoja obcí a miest 2017, nakoľko bolo jej hospodárenie veľmi dobré, čo
potvrdzuje aj Ineko a zaradilo obec na základe výsledkov do Výborného finančného zdravia.
Obec sa nachádza na 7 mieste v okrese Lučenec. Firma nám vie poskytnúť toto vyhodnotenie aj v grafickej
podobe a Protokol o získaní pečate za poplatok 164,-eur +DPH. Podrobná informácia o tomto výsledku
a použitím tohto hodnotenia tvorí prílohu k zápisnici.
Miroslav Čeman: na základe doručenej Žiadosti o vypracovanie správy o povesti na občana Juraja
Kelementa, bytom Tuhár , navrhuje starosta spracovať túto správu o povesti, nakoľko starosta je dotknutý
z dôvodu konfliktu práve s p. Klementom Jurajom. Starosta to ani nemôže spracovať a ani podpísať.
Žiadosť bola prijatá obcou pod číslom 31/2018 dňa 5.2.2018 od OR PZ Lučenec, odbor kriminálnej polície.
Starosta: informoval o:
- podpísaní zmluvy z firmou ELTMA- zber starých pneumatík
- zostatku na účte obce vo výške cca 27 400,- eur
- dopĺňaní údajov do nájomnej zmluvy na prívesný protipovodňový vozík, ktorý máme dostať na základe
žiadosti, ktorú sme posielali v roku 2017.
- stretnutí so zástupcami Lesov SR na miestnej komunikácii v hornom konci aj so zástupcom starostu
Miroslavom Čemanom ohľadom obhliadky cesty a následného spolufinancovania rekonštrukcie
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- účasti na výročnej schôdzi KST Bralo Tuhár aj s poslancom Marianom Haškom, obec prispela turistom
celkovo približne 450,- eur za rok 2017
- príprave žiadosti o dotáciu na Fond na podporu umenia z Ministerstva kultúry na knihu Petra Fízeľa pod
názvom Dejiny a súčasnosť obce Tuhár.

Uznesením č. 10 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.2.2018
A/ Schvaľuje
-

vyradenie kníh z obecnej knižnice v Tuhári

vypracovanie ponuky a porovnanie cien el. energie obce Tuhár

podanie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR- Program rozvoja športu- podprogram č. 2
výmenu 2 okien a 1 malých dvierok na Dome smútku, celkovú úpravu fasády Domu smútku

vypracovanie správy o povesti na Juraja Klementa – ( vytvorí obecné zastupiteľstvo v Tuhári a podpíše
zástupca starostu )
-

podanie žiadosti o dotáciu na FPU MK SR– Dejiny a súčasnosť obce Tuhár
B/ Berie na vedomie
-

-

správu o činnosti obecnej knižnice ( Katarína Čemanová)

informáciu o zabezpečovaní zariadenia a pomôcok do posilňovne v hodnote do 1000,- eur v roku 2018
-

plán opravy schodov pri dome smútku do nového cintorína
-

získanie Pečate rozvoja obcí a miest 2017
-

-

zmluvu z ELTMA – odber pneumatík

informácie o účasti na výročnej schôdzi KST Bralo Tuhár
C/ Neschvaľuje

-

navrhovaný zámer nájmu obecného pozemku pre pestovanie rýchlorastúcej dreviny

zaplatenie poplatku za vystavenie Protokolu o získaní Pečate rozvoja miest a obcí 2017 vo výške 164,eur +DPH

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Záver:

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce, ktorí sa
zúčastnili na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.
V Tuhári, 7. februára 2018
Zapísal: Bc. Peter Čeman

––––––––––––––––

–––––––––––––
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–––––––––––––

Miroslava Fízeľová
overovateľ

Marian Haško
overovateľ
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Peter Čeman
Starosta obce

