Zápisnica a uznesenia
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 3.decembra 2019
Prítomní :
starosta obce :

Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :

Miroslav Čeman
Václav Svorad
Anna Čemanová
Juraj Haško
Marian Haško

Kontrolórka obce:
Mgr. Erika Kajbová - neprítomná
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE PROGRAMU
2. URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
4. INFORMÁCIE O PODANÝCH ŽIADOSTIACH /POD,VÚC/
5. SCHVAĽOVANIE VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY OD 1.1.2020 / NÁVRH SCHVÁLENÝ 12. NOVEMBRA A VYVESENÝ
13.NOVEMBRA 2019/
6. SCHVAĽOVANIE ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020 / NÁVRH SCHVÁLENÝ 12. NOVEMBRA A VYVESENÝ
13.NOVEMBRA 2019/
7. INFORMÁCIE O PONUKE VOZIDLA PRE OBEC TUHÁR - MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU
A ŠPORTU SR
8. PODNETY STAROSTU, 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 5 poslanci OZ z celkového počtu 5. Oboznámil
prítomných s programom.
Uznesením č.96/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 3.12.2019
Schvaľuje
-program zastupiteľstva
Hlasovanie /za 5, 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: Čeman Miroslav a Anna Čemanová
Uznesením č.97/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 3.12.2019
Určuje
-

overovateľov zápisnice poslancov: Čeman Miroslav a Anna Čemanová

Hlasovanie: /za 5, 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.98/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 3.12.2019
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení bez výhrad
Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.4 - Informácie o podaných žiadostiach /POD,VÚC/
Starosta predložil správu o podaných žiadostiach o dotáciu/NFP.
Program obnovy dediny 2020 – žiadané 5000,- /max/ - kompostéry, vybavenie kompostoviska, výsadby
stromov, propagácia
VÚC Banskobystrický samosprávny kraj –
projekt „ Uctime si našich starých rodičov v Tuhári“ – žiadané 1500,- eur – vystupujúci, propagácia
projekt „ Zastrešenie Pozorovacieho pavilónu a dobudovanie infraštruktúry na Náučnom chodníku Tuhár –
Bralo - žiadané 7200,- eur
Uznesením č.99/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 3.12.2019
Berie na vedomie
-

podané žiadosti o dotácie/NFP – POD, BBSK na rok 2020

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.5- Scvhaľovanie VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2020
Starosta preložil poslancom OZ na schválenie návrh VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2020, ktorý bol vyvesený na úradných
tabuliach obce od 13.11.2019 na dobu viac ako 15 dní.
Konštatuje, že žiadne pripomienky neboli doručené. Poprosil, aby poslanci obecného zastupiteľstva aby
hlasovali za schválenie VZN s účinnosťou od 1.1.2020
Uznesením č.100/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 3.12.2019
Schvaľuje
-

prijatie VZN č.2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane
a miestneho poplatku na území obce Tuhár od 1.1.2020

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0 / - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6 – Schvaľovanie Rozpočtu obce na rok 2020
Starosta predložil na schválenie Rozpočtu obce Tuhár na rok 2020, ktorý bol zverejnený na úradných
tabuliach obce Tuhár od 13.11.2019. Neboli doručené žiadne pripomienky a preto poprosil o hlasovanie
o schválení rozpočtu na rok 2020 v predloženej verzii.

Uznesením č.101/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 3.12.2019
Schvaľuje
-

Rozpočet na rok 2020

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.7 - Informácie o ponuke vozidla pre Obec Tuhár - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR- Štátna školská inšpekcia
Starosta informoval poslancov o ponuke vozidla VW Golf r.v.2001, 1.4i, zo Štátnej školskej inšpekcii
z Bratislavy. Automobil nám ponúkajú na základe žiadosti obce bezplatne, iba je potrebné prísť preň.
Sme v kontakte s pani riaditeľkou a koncom roku 2019 až začiatok 2020 by sme si ho mohli prevziať.
Podľa toho, v akom stave sa automobil bude nachádzať, sa rozhodneme, ako naložíme s Oplom Agilou,
ktorú aktuálne používame.
Uznesením č.102/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 3.12.2019
Berie na vedomie
-

Bezplatnú ponuku vozidla VW Golf, r.v.2001 od Štátnej školskej inšpekcii a zabezpečenie do
majetku obce Tuhár

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.8- Podnety starostu, poslancov a diskusia
Starosta informoval o:
1/Príprave na podanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond na rok 2020. Jedná sa o II. Etapu
zateplenia polyfunkčnej budovy podľa PD. Obstarávanie je už urobené, v prípade schválenia budeme mať
dokončenú budovu – zateplené všetky steny, podhľady, balkóny, strop sály a zateplené najnižšie podlažia –
kotolňa, kuchyňa. Spolufinancovanie bude vo výške minimálne 5% zo schválenej dotácie a žiadosť je
potrebné poslať do 30.12.2019.
2/Schválenej žiadosti o dotáciu s Ministerstva vnútra SR na II. Etapu Rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice. Žiadali sme 30 000,- eur ( max), schválili nám 11 264,06 eur. Zatiaľ nemáme písomné
Rozhodnutie , no zoznam schválených žiadostí je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR – výzva č.
V.
Po prijatí rozhodnutia sa rozhodneme, čo budeme z dotácie a povinného spolufinancovania realizovať na
zbrojnici.
3/Starosta navrhol všetkým poslancom obecného zastupiteľstva jednorázovú mimoriadnu odmenu vo výške
70,- eur v hrubom, nakoľko sa podieľajú na rozvoji obce a veľa času účelne trávime na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva a komunikujeme aj mimo zasadnutí. Tiež sme organizovali s poslancami niekoľko
akcií.
4/Pláne pokračovať vo vysporiadavaní pozemkov v cintoríne, pod cestami, priestor oproti kaplnke a pri
budúcom kompostovisku) a s tým spojené oslovenie majiteľov pozemkov ( Nemčíková Nina, Ján Gerát,
Klimentová Eva, Ravas Henrich, Kliment Ivan)
5/ Starosta oboznámil poslancov s harmonogramom vývozov komunálnych odpadov v našej obci
a upozornil, aby aj oni oboznámili občanov, že je zmena a vývozy budú v utorky nie stredy. Harmonogram
každá rodina dostane domov formou plagátu a kalendára na rok 2020

Anna Čemanová /poslankyňa/ - podnet od Petra Goliana – predĺženie rúry do potoka vedľa domu č. 98,
lebo sa zem sype do nej. Druhý podnet od Kataríny Čemanovej k zbierke hračiek a následné darovanie pre
špeciálne školy v Lučenci.
Miroslav Čeman/poslanec/ - upozorniť Ján Fízeľa č. 96, aby si zvod so strechy otočil tak, aby voda v zime
nevytekala na cestu, lebo to tam namŕza a na ceste sa tvorí ľad.
Václav Svorad / poslanec/ - bolo by potrebné zabezpečiť poklopy na šachty v hornom konci obce
Uznesením č.103/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 3.12.2019
Schvaľuje
-

-

Prípravu a podanie žiadosti na Envirofond na projekt Zvyšovanie energetickej účinnosti
polyfunkčnej budovy obce Tuhár – II. Etapa do 30.12.2019
Mimoriadne odmeny poslancom obecného zastupiteľstva v Tuhári vo výške 70,- eur/ poslanec
v hrubom

Berie na vedomie
Informáciu o schválenej žiadosti o dotáciu na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice II. Etapa vo výške
11 264, 06 eur
Podnety poslancov
Zámer pokračovania vysporiadavania pozemkov v cintoríne, pod cestami, priestor oproti kaplnke
a pri budúcom kompostovisku) a s tým spojené oslovenie majiteľov pozemkov
Prebehlo značenie zo strany BBRSC na základe Pasportu dopravného značenia miestnych
komunikácií v obci Tuhár

Hlasovanie: /za 5, 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, 4.12.2019
Zapísal: Bc. Peter Čeman

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

–––––––––––––
Anna Čemanová
overovateľ

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

