Zápisnica a uznesenia
z 1 .riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 8. Januára 2019
Prítomní :
starosta obce :

Bc. Peter Čeman
Miroslav Čeman
Marian Haško
Václav Svorad
Juraj Haško

poslanci OZ :

Kontrolórka obce:
Mgr. Erika Kajbová
Neprítomní poslanci :
Anna Čemanová
Hostia:
podľa prezenčnej listiny

Program
1. Otvorenie a schvaľovanie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schvaľovanie návrhu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
4. Schvaľovanie VZN č.1/2019 o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného
majetku obce Tuhár
5. Majetkové pomery starostu obce – oznámenie funkcií, činností a majetkových
pomerov pri výkone verejných funkcionárov
6. Schvaľovanie kúpy pozemkov podľa § 9 ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ( pozemky pod miestnou komunikáciou a cintorínom).
7. Kontrola uznesení
8. Podnety poslancov a diskusia
9. 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. Anna Čemanová sa ospravedlnil z vážnych
rodinných dôvodov. Oboznámil prítomných s programom.
Uznesením č.1/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 8.1.2019
Schvaľuje
-

program zastupiteľstva s predloženým programom zasadnutia

Hlasovanie /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.2 –Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Juraj Haško a Václav Svorad
Uznesením č.2/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 8.1.2019
Schvaľuje
-

overovateľov zápisnice poslancov: Juraj Haško a Václav Svorad

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.3 - Schvaľovanie návrhu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku

poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Starosta predložil poslancom OZ návrh zmluvy od DSS Jánošík na poskytnutie finančného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby za nášho občana
Jozefa Aláča, Tuhár 97. V návrhu je spomenutý účel a suma 45,- eur/mesiac. Zmluva by bola od 1.1.2019
do 31.12.2019. Platba môže byť aj polročne.
Obecné zastupiteľstvo navrhuje sumu 25,-eur/mesiac nakoľko na občana s trvalým pobytom v obci Tuhár
dostane obec iba 200,- eur/rok z Ministerstva financií z dane z príjmu FO a PO.
Zabezpečiť na niektoré nasledujúce zasadnutie OZ účasť zástupcu rodiny Malčekovej, ktorí sú Jozefovi
Aláčovi opatrovníkmi/poručníkmi, ohľadom ďalšieho financovania príspevkov neverejnému
poskytovateľovi.
Uznesením č.3/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 8.1.2019
Schvaľuje
Predložený návrh zmluvy za poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zo sumou 25,-eur/mes pre Filantrop, n.o., Sídlo: CI 42/113,
01841 Dubnica nad Váhom, Adresa prevádzky: Denný stacionár Jánošík, Ulica P. Rádayho 1853/6, 98401
Lučenec , Zastúpenie: Mgr. Jarmila Janošíková – štatutár, IČO: 50214292
Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.4- Schvaľovanie VZN č.1/2019 o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného
majetku obce Tuhár
Starosta predložil Návrh VZN o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného majetku obce Tuhár,
ktorý bol schválený na zasadnutí OZ dňa 4.12.2018 uznesením č. 84/2018.
Uznesením č.4/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 8.1.2019
Schvaľuje
VZN č.1/2019 o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného majetku obce Tuhár s účinnosťou od
1.2.2019
Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.5- Majetkové pomery starostu obce – oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov pri
výkone verejných funkcionárov
Starosta predložil poslancom OZ majetkové pomery starostu obce ( prijaté pod číslom spisu Ocú-006/2019
dňa 4.1.2019), ktorí sú zároveň členmi Komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle ústavného zákona
357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Komisia preštudovala
Majetkové priznanie a nemala k nemu otázky.
Uznesením č.5/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 8.1.2019
a Komisie na ochranu verejného záujmu
Berie na vedomie
Predložené Majetkové pomery starostu obce Tuhár
Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6- Schvaľovanie kúpy pozemkov podľa § 9 ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ( pozemky pod miestnou komunikáciou a cintorínom).
Starosta opätovne predložil návrh na kúpu pozemkov v cintoríne a pod miestnou komunikáciou, nakoľko je
potrebné, aby mala obec Tuhár vysporiadané pozemky, ktoré dlhodobo užíva na verejnoprospešné účely.
Ak chceme zveľaďovať cintorín a jeho okolie prostredníctvom eurofondov a iných dotácií, je potrebné ho
mať majetkovo vysporiadaný.

V tomto prípade sa jedná o parcelu v cintoríne pod hrobovými miestami a domom smútku ( E KN par. č.
356 - jeho podiel z parcely pod domom smútku je 58,30 m2 a ostatný podiel je 424,20 m2 ), ďalšie dve
parcely sú pod miestnou komunikáciou ( E KN parcely 1087, 1297 obidve v ½ = 14 m2) Pán Banaš navrhol
sumu 1eur/m2 pod domom smútku a plochou pred DS a 0,50 eur/m2 za ostatné plochy pod hrobovými
miestami a miestnou komunikáciou.
Návrh kúpy pozemkov daný verejným záujmom – titulom majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva
v miestnom cintoríne a pod miestnou komunikáciou, podľa §9 ods.2 písm. a/ zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení nesk. predpisov.
Kúpnu cenu za odkupované pozemky, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy je v sume 277,40 eur
( DS -58,30 x 1eur =58,30 eur, hroby -424,20 m2 x 0,50 eur =212,10 eur, cesta 14m2 x 0,50 =7,-eur)
Na tieto pozemky má obec Tuhár zriadené zákonné vecné bremeno na základe zák. 66/2009 Z.z. §4 ods. 1.
Uznesením č.6/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 8.1.2019

I. s c h v a ľ u j e
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 vo výlučnom vlastníctve a podiely na pozemkoch
za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod miestnymi komunikáciami a na cintoríne:
Parcela registra „E“, parc. E-KN č. 356 o výmere 965 m2 – orná pôda zapísanej na LV č. 956 k.ú. Tuhár,
Parcela reg. „E“, parc. E-KN č. 1087 o výmere 9 m2 – orná pôda zapísanej na LV č. 143 k.ú. Tuhár
Parcela registra „E“, parc. E-KN č. 1297 o výmere 19 m2 – orná pôda zapísanej na LV č.143 k.ú. Tuhár,
II. konštatuje, že
na pozemkoch, ktoré obec od predávajúceho odkupuje, sú súčasťou obecného cintorína, ktorý je v správe
obce Tuhár a miestne komunikácie. Obec Tuhár má zriadené zákonné vecné bremeno na základe zák.
66/2009 Z.z. §4 ods. 1. na odkupované pozemky
III. Určuje
kúpnu cenu za odkupované pozemky, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy v sume 277,40 eur
Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.7- Kontrola uznesení
Starosta a poslanci OZ si spoločne prebrali Kontrolu plnenia uznesení. Uznesenia sú plnené a bez výhrad.
Uznesením č.7/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 8.1.2019
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení bez výhrad
Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.8- Podnety poslancov a diskusia
Starosta oboznámil poslancov OZ:
- S pokazeným zosilňovačom ozvučenia v Dome smútku v Tuhári a nádržou (vodáreň) na vodu zo
studne
- Návrh na kúpu štiepkovača alebo špalíkovača ( priemer dreva do 11 cm) za traktor
- Návrh na vyhlásenie prebytočného majetku obce a zároveň predaj starej vlečky a starej snehovej
radlice za traktor ( 400,- eur vlečka a 250 eur radlica – obidve dohodnúť najlepšiu cenu)
- S konaním členskej schôdze DHZ obce Tuhár v nedeľu 13.1.2019
- s konaním výročnej členskej schôdze KST Bralo Tuhár dňa 19.1.2019 a plánovania plesu 9.2.2019
organizátorom KST Bralo Tuhár v sále kultúrneho domu

-

s pokračovaní a pripravovaní PD na vyhlásené výzvy, zapájaní sa do výziev ( už schválené bývalým
zastupiteľstvom zámery projektov)

Podnet Miroslav Čeman – opýtal sa na pokračovanie budovania projektu Tuhár – vodovod
Starosta odpovedal, že sa zaujímal o to, volal riaditeľovi StvS BB – zatiaľ nemáme konečné stanovisko.

Podnety poslancov neboli žiadne.
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce, ktorí sa zúčastnili
na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.
V Tuhári, 10.1.2019
Zapísal: Bc. Peter Čeman

––––––––––––––––

–––––––––––––

Václav Svorad

Juraj Haško

overovateľ

overovateľ

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

