Zápisnica a uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 10. Apríl 2018
Prítomní :
starosta obce :

Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :

Eva Fojtíková
Miroslav Čeman
Bc. Marian Martinský
Marian Haško
Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová

Kontrolórka obce:
Neprítomný:
---------

Mgr. et Mgr. Erika Kajbová

Hostia:

podľa prezenčnej listiny

1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE PROGRAMU
2. VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
3. KONTROLA UZNESENIA
4. INFORMÁCIA O ZÍSKANÍ DOTÁCIE PRE DHZ TUHÁR NA MATERIÁLNE A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
A PODPÍSANÍ ZMLUVY
5. INFORMÁCIE O ZÍSKANÍ DOTÁCIE Z BBSK NA KNIŽKU DEJINY A SÚČASNOSŤ OBCE TUHÁR
6. INFORMÁCIA O PODANÝCH ŽIADOSTIACH O DOTÁCIE
7. INFORMÁCIE O STRETNUTÍ STAROSTU OBCE S PREDSEDOM BBSK PÁNOM LUNTEROM
8. INFORMÁCIA O NECHVÁLENÍ ŽIADOSTI O DOTÁCIU Z ENVIROFONDU NA ZHODNOCOVANIE
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI TUHÁR
9. NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODANIA ŽIADOSTI NA ENVIROFOND O DOTÁCIU NA ELEKTROMOBIL
10. RÔZNE
11. 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 5 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom a dal
návrh na doplnenie.
Uznesením č.24/2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Schvaľuje
-

program zastupiteľstva s doplnením pripomienok obecného zastupiteľstva v bode Rôzne.

Hlasovanie /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.2 – Voľba overovateľova zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Eva Fojtíková a Miroslava Fízeľová
Uznesením č. 25/2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Schvaľuje
-

overovateľov zápisnice poslancov: Eva Fojtíková a Miroslava Fízeľová

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

K bodu č.3- Kontrola uznesenia
Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.
Uznesením č. 26/2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení bez výhrad
Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.4 - Informácia o získaní dotácie pre DHZ Tuhár na materiálne a technické zabezpečenie
a podpísaní zmluvy
Starosta predložil zastupiteľstvu podpísanú Zmluvu č.148 459 medzi obcou Tuhár a Dobrovoľnou
požiarnou ochranou SR, kde obec pre DHZO Tuhár získava dotáciu vo výške 1400,- eur na materiálne
a technické zabezpečenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu a pod.
Dotácia bola poskytnutá na základe žiadosti Obce Tuhár a je potrebné ju použiť a vyúčtovať do 31.8.2018.
Uznesením č. 27/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Berie na vedomie
-

Zmluvu o poskytnutí dotácie s DPO SR vo výške 1400,- eur

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.5- Informácie o získaní dotácie z BBSK na knižku Dejiny a súčasnosť obce Tuhár
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že bola schválená komisiou zastupiteľstva BBSK žiadosť
o dotáciu obce Tuhár vo výške 1200,- eur na knihu – monografiu „ Dejiny a súčasnosť obce Tuhár“ . Je to
oveľa menej ako sme žiadali a preto bude potrebné získať ďalšie finančné prostriedky na to, aby sme túto
knihu vydali kvalitne, podľa predstáv autora Ing. Petra Fízeľa. Budeme ešte čakať na vyhodnotenie žiadosti
o dotáciu z Fondu na podporu umenia z Ministerstva kultúry SR.
Poprosil poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa spoločne podieľali na získaní ďalších finančných
prostriedkov formou sponzorstva, prípadne zmluvou o propagácii v knižke.
Zmluva z VUC BBSK zatiaľ doručená na podpis nebola. Minimálne spolufinancovanie bude vo výške
10% z dotácie.
Uznesením č. 28/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Berie na vedomie
-

Schválenú žiadosť o dotáciu vo výške 1200,- eur z VÚC BBSK na knihu „ Dejiny a súčasnosť obce
Tuhár“

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6 - Informácia o podaných žiadostiach o dotácie a nenávratné finančné prostriedky pre obec
Starosta informoval zastupiteľstvo ohľadom podaných žiadostí o dotácie a NFP:
-

Ministerstvo financií SR – Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu smútku a jeho okolia,
chodníkov, oplotenia a mobiliáru – žiadaná suma 13 500,- eur, spolufinancovanie min 10 %

-

Envirofond - Obnova objektu kultúrneho domu/polyfunkčnej budovy, žiadaná suma 132 129,-eur,
spolufinancovanie min. 5%

-

Ministerstvo vnútra SR- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Tuhár – I. Etapa, žiadaná suma
30 000,- eur, spolufinancovanie min. 5%

-

Ministerstvo kultúry SR – FPU- Dejiny a súčasnosť obce Tuhár , žiadaná suma 15 100,- eur
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Uznesením č. 29 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Berie na vedomie
-

Podané žiadosti o NFP a Dotácie

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.7 –Informácie o stretnutí starostu obce s predsedom BBSK pánom Lunterom
Starosta informoval poslancov OZ o stretnutí s predsedom BBSK, na ktorom spolu s kolegami starostami
s Budinej, Starej Haliči a Lovinobane požadovali informácie o pláne rekonštrukcií ciest III. triedy v okrese
Lučenec a konkrétne úseky do Tuhára, Budinej, Lovinobane a Starej Haliči.
Uznesením č. 30 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Berie na vedomie
-

Informáciu o stretnutí s predsedom BBSK p. Lunterom

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.8 -Informácia o nechválení žiadosti o dotáciu z Envirofondu na Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tuhár
Starosta informoval poslancov OZ, že obci Tuhár nebola schválená žiadosť o dotáciu na Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tuhár z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov Envirofondu.
Uznesením č. 31 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Berie na vedomie
-

Informáciu o neschválení žiadosti o dotáciu dotáciu na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v obci Tuhár

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.9 -Návrh na schválenie podania žiadosti na Envirofond o dotáciu na elektromobil
Starosta predniesol návrh na zapojenie sa do výzvy na získanie finančnej dotácie na zakúpenie
elektromobilu z Envirofondu v roku 2018. Žiadosť si spracujeme sami, spolufinancovanie v prípade
schválenie je 5% . Maximálna možná čiastka na jednu obec je 30 000,- eur.
Uznesením č. 32 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Schvaľuje
-

Podanie žiadosti o dotáciu na Envirofond – zakúpenie elektroautomobilu

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.10- Rôzne
Starosta predniesol získané informácie o tom, ako prefinancovať projekt „ Rekonštrukcia námestia
a vybudovanie chodníka do cintorína“ vo výške 82 000,-eur. Keďže obec Tuhár nedisponuje dostatočným
množstvom finančných prostriedkov, je potrebné zabezpečiť prefinancovanie projektu formou krátkodobého
úver prostredníctvom banky. Úroky sa pohybujú na úrovni 1% ročne z použitého úveru, čo znamená pri
našej realizácii projektu na dva krát mesačne úrok vo výške cca 35,- eur na dobu, kým PPA nepreplatí
žiadosť o platbu ( 3-6 mesiacov) Následne bude zrealizovaná druhá časť projektu a tiež zaplatená z úveru,
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ktorý nám banka poskytne na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP na tento projekt. Banka
požaduje aj ďalšie doklady k schváleniu krátkodobého úveru, ktoré je potrebné schváliť. Po získaní
informácií od SZRB a Prima Banky je výhodnejší krátkodobý úver v SZRB.
Uznesením č. 33 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Schvaľuje
A/

Zmenu rozpočtu na rok 2018 z dôvodu investičnej akcie „ Oprava námestia a vybudovanie
chodníka v obci Tuhár „

B/

Prijatie úveru vo výške 82 000,-EUR (slovom osemdesiatdvaticíceur) u Veriteľa, ktorým je
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO 00682420, so sídlom 814 99 Bratislava,
Štefánikova 27, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava 1 Sa, vložka č. 3010/B pre
investičnú akciu „ Oprava námestia a vybudovanie chodníka v obci Tuhár „

C/

zabezpečenie úveru formou vystavenia blankozmenky.

D/

zabezpečenie úveru formou zriadenia záložného práva na pohľadávku z dotačného účtu na
ktorý bude poukázaný nenávratný finančný príspevok od riadiaceho orgánu pre projekt:
„Oprava námestia a vybudovanie chodníka v obci Tuhár“.

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta navrhol, aby sme na mieste bývalého domu na námestí (po Ilonke) vybudovali chodník z kociek
20x20x8 cm, oplotili pozemok od p. Juraja Martinského betónovým plotom z vrchnou časť so vzorom
( ukázal návrhy) a osadili na veľký kameň ( 2-3 t) pamätnú dosku na 100-té výročie ukončenia 1.sv.vojny
s 18 menami padlých Tuhárčanov vo vojne. Priestor tak bude čiastočne zrekonštruovaný a zväčší sa
námestie pre trávenie voľného času.
Miroslav Čeman – navrhuje, aby sa 2 m chodník vybudoval aj popred rodinný dom Jozefa Oravca č.147
a spojil sa s novým asfaltovým krytom, keď bude urobený ku bráne p. Briestenského.
Marian Martinský – navrhol na základe telefonického podnetu a sťažnosti Miroslava Piara, nájsť riešenie,
aby obec opravila vyasfaltovaním cestu ku rodinnému domu Miroslave Piarovej, lebo sme na to dostali
peniaze od Lesov SR. Marian Martinský tam nebol pozrieť a nevie v akom stave cesta je, pozval Miroslava
Piara na zasadnutie zastupiteľstva, ten neprišiel.
Miroslav Čeman - odporučil M. Martinskému, aby sa išiel pozrieť na tú komunikáciu, že nie je vo veľmi
zlom stave a sú v obci aj oveľa horšie komunikácie , napr. ku Fojtíkovcom.
Miroslava Fízeľová – na ceste, kde sa občania sťažujú, nie je vybudovaný vodovod a ako povedal starosta,
po realizácii vodovodu, bude cesta opravená.
Starosta - vie o tomto probléme, nakoľko mu volal Miroslav Piar a jeho švagor p. Plavucha, že chcú aby
sa z peňazí Lesov SR urobil aj úsek cesty k domu rodiny Piarovej. Starosta bol na mieste, ukázal zmluvu
s Lesmi SR ( realizované úseku na základe dohody s Lesmi SR a zastupiteľstvom), uznesenie zastupiteľstva
13/2018 a projektovú dokumentáciu projektu Vodovod Tuhár ( trasu vodovodu na tejto ceste).
Na základe uznesenia 13/2018 zo dňa 20.2.2018 bola podpísaná Dohoda o poskytnutí príspevku
z mimoriadneho fondu Lesov a presne určené úseky, ktoré budú urobené aj so spolufinancovaním obce. Tiež
bolo povedané, že ostatné úseky sa budú robiť podľa ukončené verejného obstarávania a prípadného
získania ďalších finančných prostriedkov. Na tomto zasadnutí OZ boli prítomní 4 poslanci.
Uznesením č. 34 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Schvaľuje
-

Vybudovanie chodníka /príjazdovej cesty ku rod. domu číslo 147 od námestia, oplotenie betónovým
plotom priestoru rozšíreného námestia, osadenie pamätnej dosky na námestí ako pamiatku na
padlých vojakov z Tuhára v 1.sv. vojne
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Berie na vedomie
Informáciu poslanca Mariana Martinského o sťažnosti Miroslava Piara odpovede poslancov
a starostu obce

-

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta navrhuje schváliť predaj prebytočného majetku obce Tuhár, konkrétne veľkoobjemového
kontajnera, ktorý je za obecným úradom v Tuhári a už 6 rokov sa nevyužíva. V prípade predaja 1 ks nám
ešte ostane nepotrebných 3ks. Z finančných prostriedkov z predaja zakúpime 120 lit alebo 240 lit.
kukanádoby na kolieskach do cintorína.

Uznesením č. 35 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Schvaľuje
-

Predaj prebytočného majetku obce Tuhár – veľkoobjemového kontajnera za sumu 300,- eur/ks

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie Záverečný účet obce Tuhár za rok 2017.
Spoločne si prebrali položky a dal ho odsúhlasiť.

Uznesením č. 36 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 10.4.2018
Schvaľuje
-

Záverečný účet obce Tuhár za rok 2017

Hlasovanie: /za 5, 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, 12. apríl 2018
Zapísal: Bc. Peter Čeman

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

–––––––––––––

–––––––––––––

Miroslava Fízeľová

Peter Čeman
Starosta obce

overovateľ
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