Zápisnica a uznesenia
zo 4 .riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 2.apríla 2019
Prítomní :
starosta obce :

Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :

Miroslav Čeman
Marian Haško
Václav Svorad
Juraj Haško
Anna Čemanová

Kontrolórka obce:
Neprítomní poslanci :
Hostia:
podľa prezenčnej listiny

Program
1. Otvorenie a schvaľovanie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov na
poľnohospodárske účely
5. Vyhodnotenie žiadostí na voľbu kontrolóra obce Tuhár na obdobie 6 rokov
6. Schvaľovanie záverečného účtu obce Tuhár za rok 2018
7. Podnety poslancov a diskusia
8. 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. Oboznámil prítomných s programom.
Uznesením č.26/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.4.2019
Schvaľuje
-

program zastupiteľstva s predloženým programom zasadnutia

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: Miroslav Čeman a Anna Čemanová
Uznesením č.27/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.4.2019
Určuje
-

overovateľov zápisnice poslancov: Miroslav Čeman 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 plnené a bez výhrad.
Uznesením č.28/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.4.2019
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- Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov na poľnohospodárske
účely
Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva a zároveň komisii na vyhodnotenie obchodnej
verejnej súťaže ( všetci poslanci OZ) prijatú obálku od firmy Agrotom Tomášovce s.r.o. prijatú pod
spisovým číslom OcÚ-097/2019. Nakoľko komisia vyhodnotila ponuku ako nespĺňajúcu podmienky
Obchodnej verejnej súťaže obce Tuhár zo dňa 15.3.2019, komisia a zároveň poslanci obecného
zastupiteľstva odporúčajú ponuku neprijať a Obchodnú verejnú súťaž o najvodnejší a najvýhodnejší návrh
na prenájom poľnohospodárskych pozemkov opakovať formou vyhlásenia novej verejnej súťaže.
Uznesením č.29/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.4.2019
Berie na vedomie
-

neprijatie ponuky na základe Obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskych
pozemkov obce Tuhár na základe nesplnenia súťažných podmienok uchádzajúcej sa firmy.

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.5- Vyhodnotenie žiadostí na voľbu kontrolóra obce Tuhár na obdobie 6 rokov
Obecným zastupiteľstvom v Tuhári bola uznesením č.12/2019 zo dňa 5.2.2019 vyhlásená voľba hlavného
kontrolóra obce Tuhár. Do termínu podania písomnej prihlášky bola prijatá poštou dňa 28.3.2019 pod
spisovým číslo Ocú-096/2019 jedna prihláška pre voľbu hlavného kontrolóra obce Tuhár.
Starosta poveril svojho zástupcu, poslanca OZ Miroslava Čemana aby otvoril uzatvorenú obálku/prihlášku
a skontroloval spolu s poslancami splnenie či nesplnenie požadovaných náležitostí.
Po preštudovaní náplne obálky bolo konštatované, že boli splnené podmienky prihlášky v plnom rozsahu, že
uchádzačka Erika Kajbová , Mgr. et Mgr dodala všetky potrebné dokumenty na posúdenie a poslanci
obecného zastupiteľstva navrhujú dať hlasovať o schválení hlavného kontrolóra obce Tuhár na
nasledujúcich 6 rokov od 3.4.2019.
Uznesením č.30/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.4.2019
Schvaľuje
-

hlavného kontrolóra obce Tuhár Eriku Kajbovú, Mgr. et Mgr. na nasledujúcich 6 rokov s dátumom
nástupu od 3.4.2019

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6- Schvaľovanie záverečného účtu obce Tuhár za rok 2018
Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva Záverečný účet obce Tuhár za rok 2018.
Spoločne si preštudovali položky v záverečnom účte. Poslanci nemali pripomienky k Záverečnému účtu za
rok 2018.

Uznesením č.31/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.4.2019
Schvaľuje
-

Záverečný účet obce Tuhár za rok 2018 bez výhrad

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.7- Podnety poslancov a diskusia
Starosta oboznámil poslancov OZ, že p. Michal Danko ( Tuhár 119) má záujem o vystúpenie a podnety,
ktoré chce riešiť. Zasadnutie zastupiteľstva súhlasilo s vystúpením p. Danka.
M. Danko 1/ sťažoval sa poslancom OZ s tým, že mu prišiel výmer na zaplatenie DZN a poplatok za smeti. Nechce
vyplatiť 24,20 eur za odpad, ktorý doniesol 17.12.2018 za budovu KD okolo 17.00 hod. do
veľkoobjemového kontajnera, kde dva krát prišiel s odpadom a bez vytriedenia ho nahádzal do VOK.
Hovoril, že odpad zamestnanci obce z VOK vybrali a spálili v peci, takže on platiť nebude. Vyhrážal sa, že
ak mu dáme zaplatiť poplatok za vyvezený odpad za KD, tak nahlási na životné prostredie do Lučenca, že
sa tvoria čierne skládky nad obcou, pri cintoríne, že sa vypiľovali stromy bez povolenia na cintoríne
a v areály školy.
2/ sťažoval sa, že obec neopravuje most nad potokom – zábradlie, je neprichytené a niekto do neho buchol
nákladným autom.
3/ sťažoval sa, že potok vymýva základy mosta a treba s tým niečo robiť
4/ sťažoval sa, že obecná cesta, ktorá vedie ku ich domu ( par. č. 2962/3) je veľmi prašná, treba vysypať
nejakým štrkom alebo urobiť novú asfaltovú.
Starosta: odpovedal na podnety p. Danka:
1/ Michal Danko priniesol bez ohlásenia za budovu KD v Tuhári ( dočasný zberné miesto na KO
a separovaný odpad, ktoré je monitorované kamerovým systémom) komunálny odpad 2 x na svojom aute
s korbou, kde všetok odpad bez vytriedenia nahádzal do VOK. Zaplnil celý kontajner( 9 m3). Zamestnanci
obce na moju prosbu odpad, ktorý sa dal vytriediť tak vytriedili, drevené odpady spálili v peci KD, a to čo
sa už nedalo vytriediť ostalo vo VOK. Michalovi Dankovi sme dali zaplatiť iba to, čo ostalo v kontajnery aj
keď by mal zaplatiť za všetko, čo doniesol do VOK, nakoľko v našej obci je zavedený množstevný zber KO
a DSO. Keby to zamestnanci obce nevytriedili, tak by p. Danko mal zaplatiť za celý naplnený kontajner, čo
je cca. 130 – 150 eur. ( toľko platí obce za vývoz jedného VOK firme Mepos).
Čo sa týka tvorenia skládok nad obcou a pri cintoríne- občania tam vozia trávu, konáre, listy, zem
s kamenivom. Toto sa tvorí 10 rokov na pozemkoch, ktoré nikto neužíva a nestará sa o ne. Pravdepodobne
vlastníci nevedia, že tam majú pozemky. Obec v roku 2018 uznesením OZ schválila zámer tieto pozemky
od známych vlastníkov odkúpiť a požiadať o súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu
podľa Vyhlášky č.371/2015 Z.z. § 39. Stále prebieha odkupovanie pozemkov a stávame sa zodpovednými
za tieto pozemky aj napriek tomu, že sme ich tam neuložili. Bola spracovaná žiadosť na OÚ BB Odbor
starostlivosti o ŽP, kde po konzultácii s pracovníčkou p. Murínovou nebola podaná, lebo je potrebné určité
dopracovanie zámeru a žiadosti. Na mieste bola v minulosti osadená aj tabuľka s nápisom Zákaz sypať
smeti. Treba povedať, že na mieste sa nachádza iba biologicky rozložiteľný odpad, žiadny komunálny odpad
a ani nebezpečný odpad. Zámerom obce je, po odkúpení pozemkov a zrealizovaní povrchovej úpravy
terénu, terén uviesť do takého stavu, aby sa tam dalo plynule kosiť, udržiavať a vysadiť ovocné a úžitkové
stromy.
Čo sa týka vypiľovania stromov, máme to schválené rozhodnutí, ktoré ak p. Danko chce, tak mu starosta
ukáže.
2/ most nie je vo vlastníctve obce a obec nespôsobila svojou činnosťou nestabilitu zábradlia. Navrhuje ísť
pozrieť na miesto a navrhnúť nejaké riešenie.
3/ Na základe telefonického rozhovoru vo februári 2019 boli na mieste pri moste zamestnanci Povodia
horného Ipľa ( p. Duriška a p. Gábor) a riešili sme aj tento problém. Podľa ich vyjadrenia budú upravovať
brehy potoka a odkláňať potok tak, aby nepodmýval brehy a základy mostov v lete roku 2019 a zahrnú to
plánu prác.
4/ cesta bola vysypaná pred dvomi rokmi tak ako si to požadovali obyvatelia, ktorí bývajú pri tejto ceste. Je
pravda, že cesta nieje asfaltová, avšak je spracovaná projektová dokumentácia na Dobudovanie chodníka

a miestnych komunikácií v obci Tuhár, v ktorej je zahrnutá aj práve nové asfaltovanie dotknutej cesty.
Ideme sa uchádzať o nenávratné finančné prostriedky z PRV 2016 – 2020 hneď ako bude vyhlásená výzva.
Do tej doby, môžeme po obhliadke navrhnúť nejaké riešenie, ktoré dočasne uspokojí občanov bývajúcich
pri tejto miestnej komunikácie v dĺžke cca 60 metrov.
Juraj Haško: podnet poslanca na zametanie ciest od štrku na asfaltových komunikáciách v obci
Anna Čemanová: podnet na opravu/ úpravu žľabu pri rodinnom dome č. 159 ( Jaroslav Martinský), lebo je
tam založený plech, ktorý pri prechode autom veľmi búcha.
Tiež bola ako poslankyňa oslovená, či by sa nedala umiestniť práčka v budove obecného úradu/kultúrneho
domu, lebo niektorí občania nemajú vodu vo svojich studniach, schodia si prať do potoka alebo ku svojej
rodine do Divína. Boli by ochotný zaplatiť aj nejaký poplatok, lebo im to veľmi pomôže.
Starosta: priestor , ktorý by bol vhodný pre umiestnenie práčky je jedine v časti, kde je miestna posilňovňa,
avšak je potrebné zistiť, či sa dá napojiť elektrika a či funguje ventil na vodu. Ku poplatku sa nevie vyjadriť,
je potrebné vedieť názor tých, ktorí si budú chodiť prať a ako často tam budú chodiť, resp. ich predstava
o využívaní priestoru a práčky.
Václav Svorad: podnet poslanca – či by sa zo strany obce dala požičať elektrická centrála vtedy, keď
miestny turisti ( KST Bralo Tuhár) robia turistickú akciu a je potrebná elektrika?
Starosta: Elektrická centrála sa dá požičať za poplatok, avšak v ojedinelých prípadoch môže starosta
rozhodnúť o odpustení poplatku za požičanie, čo by bolo možné napr. v takomto prípade konania akcie
turistami. Určite by musela byť zodpovedná osoba, ktorá centrálu preberie a na mieste za ňu bude
zodpovedať.
Uznesením č.32/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.4.2019
Berie na vedomie
- Podnety p. Michala Danka
- Podnety poslancov OZ – Juraja Haška, Anny Čemanovej, Václava Svorada
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, 4.4.2019
Zapísal: Bc. Peter Čeman

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

–––––––––––––

–––––––––––––

Anna Čemanová

Peter Čeman
Starosta obce

overovateľ

