Zápisnica a uznesenia
z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 20. február 2018
Prítomní :
starosta obce :

Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :

Eva Fojtíková
Miroslav Čeman
Bc. Marian Martinský
Marian Haško

Kontrolórka obce:

Mgr. Erika Kajbová

Neprítomný:

Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová

Hostia:
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE PROGRAMU
2. VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
3. SCHVAĽOVANIE DOHODY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU Z MIMORIADNEHO FONDU LESOV SR
4. SCHVAĽOVANIE AUTORSKEJ ZMLUVY S PETROM FÍZEĽOM – MONOGRAFIA OBCE
5. SCHVAĽOVANIE ZMLUVY O VÝPOŽIČKE POZEMKU V CENTRE OBCE
6. INFORMÁCIE- ROZHODNUTIE O PRIESTUPKU SPÔSOBENOM NA MAJETKU OBCE A INFORMÁCIE
O RIEŠENÍ PODOZRENIA ÚTOKU NA VEREJNÉHO ČINITEĽA A VÝTRŽNÍCTVA

7. ZÁVER
ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania 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. Oboznámil prítomných s programom a dal
návrh na doplnenie.
Uznesením č.11/2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 20.2.2018
Schvaľuje
-

program zastupiteľstva s doplnením pripomienok obecného zastupiteľstva v bode Rôzne.

Hlasovanie /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.2 – Voľba overovateľova zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Eva Fojtíková a Miroslav Čeman
Uznesením č. 12/2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 20.2.2018
Schvaľuje
-

overovateľov zápisnice poslancov: Eva Fojtíková a Miroslav Čeman

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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K bodu č.3 – Schvaľovanie dohody o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu Lesov SR
Starosta predložil na schválenie Dohodu č.01/2018/18 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu
Lesov SR. Dohodu navrhujú Lesy SR na základe žiadosti obce Tuhár podanej pod číslom 206/2017 dňa
7.12.2017 a následnej obhliadky miestnej komunikácie za prítomnosti starostu obce, zástupcu starostu
Miroslava Čemana a dvoch zástupcov Lesov SR z o.z. Kriváň. Príspevok zo strany Lesov SR bude po
podpísaní dohody 16 750,- eur a použiť ho musíme do novembra 2018. Obec bude spolufinancovať
rekonštrukciu komunikácie podľa PD. Jedná sa o cestu od križovatky ( pri zrkadle) až po dom Jána
Poničana čo je 435 m. Na ceste má byť urobený nový asfaltový koberec v celej šírke. Podľa ukončeného
VO budeme vedieť, koľko bude spolufinancovanie obce, prípadne či nám ostane na urobenie nového
asfaltového povrchu v roku 2018 aj na úsek od Jozefa Haška (č. 67) po Václava Svorada ( č. 76) čo je 124
m. Práce budú pripravované na 09 /2018 -10/2018, nakoľko do tejto doby budú Lesy voziť drevnú hmotu vo
väčšom množstve.
Uznesením č. 13/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 20.2.2018
Schvaľuje
-

Dohodu o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu Lesov
Poveruje

-

starostu obce zabezpečením návrhu zmluvy, zabezpečenie verejného obstarávania, zriadením
komisie na otváranie obálok a vyhodnocovanie súťažných podkladov

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.4 - Schvaľovanie autorskej zmluvy s Petrom Fízeľom
Starosta predložil návrh autorskej zmluvy, ktorú je potrebné schváliť a podpísať pre potreby žiadosti
o dotáciu z FPU. V zmluve je napísaná odmena autorovi vo výške 1000,- eur a 35 kníh, ktoré dostane autor
Peter Fízeľ v prípade schválenia dotácie z FPU. Bude potrebné zabezpečiť niekoho, kto napíše kvalitne
a zodpovedne žiadosť o dotáciu podľa podmienok vo výzve. Žiadosť a potrebné prílohy je nutné zaslať do
15.3.2018 na Fond na podporu umenia. Autorská zmluva tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Uznesením č. 14/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 20.2.2018
Schvaľuje
-

autorskú zmluvu s Ing. Petrom Fízeľom na knihu Dejiny a súčasnosť obce Tuhár
-

zabezpečenie kvalifikovanej osoby na napísanie žiadosti o dotáciu z FPU

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.5- Schvaľovanie Zmluvy o výpožičke pozemku v centre obce
Starosta predložil návrh zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti v centre obce od Martina Mittera – vlastníka ¼
parcely CKN č.110/2 na LV 990, v k.ú. Tuhár. Táto parcela je časťou verejného priestranstva, kde
v minulosti bol rodinný dom. Obec Tuhár odkúpila ¾ tejto parcely a zmluva o výpožičke je potrebná na ¼
podielu do času, kým nebude podpísaná kúpna zmluva s vlastníkom tejto parcely. Obec má pripravenú
žiadosť o dotáciu na Úrad vlády , podprogram č.2 , kde bude žiadať finančné prostriedky na rekonštrukciu
a úpravu verejného priestoru formou vybudovania detského ihriska na tomto mieste. Povinná príloha je aj
súhlas spoluvlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami a práve zmluva o výpožičke, ktorá bude
bezodplatná.
Zároveň navrhuje schváliť kúpu parcely CKN 110/2 v podiele ¼ a parcelu CKN 111/1 v podiele 1/8,
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nakoľko už raz bola schválená kúpa týchto nehnuteľností ale kúpa neprebehla z dôvodu neprítomnosti
predávajúceho a zmeny LV.
Uznesením č. 15/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 20.2.2018
Schvaľuje
A/ Zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti v centre obce
B/ Kúpnu zmluvu
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 predávajúceho :
-

parcela registra „C“, na LV č. 990 k.ú. Tuhár :
- parc. C-KN č. 110/2 o výmere 224 m2 – zastavané plochy a nádvoria.

-

parcela registra „C“, na LV č. 298 k.ú. Tuhár :
- parc. C-KN č. 111/1 o výmere 182 m2 – zastavané plochy a nádvoria.
b/ od predávajúceho

1/ Martin MITTER, rod. Mitter, nar. 04.07.1986, r.č. 860704/8142, byt. Družstevná 7, Tomášovce, PSČ 985 56, SR,

I.

určuje

kúpnu cenu za nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy v sume 500 Eur s tým, že správny poplatok za zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a ostatné náklady súvisiace s prevo dom predmetu tejto zmluvy zaplatí kupujúci.
Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6 – Informácie- rozhodnutie o priestupku spôsobenom na majetku obce a informácie
o riešení podozrenia útoku na verejného činiteľa a výtržníctva
Starosta informoval zastupiteľstvo ohľadom Rozhodnutia o priestupku ( prijaté 19.2.2018 pod číslom
50/2018), ktorého sa dopustil a uznal sa vinným zo spáchania priestupku proti majetku obce Juraj
Kelelement tým, že úmyselne spôsobil škodu na miestnej komunikácii vo vlastníctve obce pri rodinnom
dome č. 8 a č. 11 v Tuhári. Toto rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, nakoľko p. Kelement má
možnosť podať odvolanie.
Pri riešení tejto škody na majetku obce boli aj dvaja poslanci obecného zastupiteľstva Miroslav Čeman
a Marian Haško. Poškodenie miestnej komunikácie bolo 30.6.2017 a bola privolaná hliadka polície.
Poškodenie spočívalo v zničení protipovodňového asfaltového navýšenia, ktoré bolo urobené
zamestnancami obce Tuhár koncom júna 2017. Toto bolo prejednávané aj na zasadnutí obecného
zastupiteľstva Uznesením č. 39/2017 zo dňa 4.7.2017 v bode 5. Rôzne, kde bol predložený aj návrh na
riešenie formou opravy asfaltového navýšenia prostredníctvom objednávky Regionálnej správe ciest
Lučenec a tiež vysprávky asfaltových miestnych komunikácií technológiou turbo. Ďalšie takéto asfaltové
navýšenie bolo urobené na asfaltovej komunikácii pod miestnym cintorínom, nakoľko tam tiež tiekla
dažďová voda na cestu III. triedy a ničila túto komunikáciu.
P. Kelement je prešetrovaný a vyšetrovateľ OR PZ v Lučenci začal voči nemu trestné stíhanie a súčasne mu
vzniesol obvinenie za zločin útoku na verejného činiteľa a prečin výtržníctva. Starosta bol napadnutý p.
Klementom na miestnej komunikácií pri upozorňovaní p. Klementa ohľadom zasýpania žľabu
zľadovateným snehom a štrkom. Toto sa p. Kelementovi nepáčilo a zaútočil na starostu železnou lopatou.
Tento problém sa stal 28.12.2017 a starosta bol z tohto dôvodu aj PN.
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Uznesením č. 16 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 20.2.2018
Berie na vedomie
-

informácie o Rozhodnutí o priestupku prijaté 19.2.2018 pod číslom 50/2018 – Kelement Juraj

-

informácie o začatí trestného stíhania a obvinenia zo zločinu útoku na verejného činiteľa a prečin
výtržníctva

Hlasovanie: /za 4, 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, 21. februára 2018
Zapísal: Bc. Peter Čeman

––––––––––––––––
Eva Fojtíková
overovateľ

–––––––––––––
Miroslav Čeman
overovateľ

4

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

