Zápisnica a uznesenia
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 12.novembra 2019
Prítomní :
starosta obce :

Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :

Miroslav Čeman
Václav Svorad
Anna Čemanová
Juraj Haško

Kontrolórka obce:
Mgr. Erika Kajbová - neprítomná
Neprítomní poslanci :
Marian Haško – ospravedlnil sa
Hostia:

podľa prezenčnej listiny

Program
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE PROGRAMU
2. URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
4. SCHVAĽOVANIE PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK ZA ÚČELOM REALIZÁCIE
PROJEKTU „ REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A VYKUROVANIA POŽIARNEJ ZBROJNICE A POLYFUNKČNEJ
BUDOVY V OBCI TUHÁR “
5. NÁVRH VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY OD 1.1.2020
6. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019
7. SCHVAĽOVANIE ÚPRAVY ROZPOČTU K 31.10.2019
8. KULTÚRNY PROGRAM V DECEMBRI 2019 – NÁVRH
9. PODNETY STAROSTU, POSLANCOV A DISKUSIA
10. 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 z celkového počtu 5. Oboznámil
prítomných s programom.
Uznesením č.88/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 12.11.2019
Schvaľuje
-program zastupiteľstva
Hlasovanie /za 4, 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: Juraj Haško a Václav Svorad
Uznesením č.89/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 12 .11.2019
Určuje
-

overovateľov zápisnice poslancov: Juraj Haško a Václav Svorad

Hlasovanie: /za 4, 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.90/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 12.11.2019
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení bez výhrad
Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.4 - Schvaľovanie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu „Rekonštrukcia kotolne a vykurovania Požiarnej zbrojnice a Polyfunkčnej budovy v obci Tuhár
Starosta predložil na schválenie predloženie žiadosti o NFP na daný projekt. V rámci rekonštrukcie sa
v prípade úspešnosti žiadosti bude realizovať centrálne kúrenie z kotolne pri kuchyni do požiarnej
zbrojnice / celé kúrenie / a celková rekonštrukcia kúrenia v sále Polyfunkčnej budovy a v kuchyni / výmena
radiátorov, nové rozvody, ohrev teplej vody/. Momentálne je Výzva s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45
vyhlásená Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom
rozvoja obce. V prípade schválenia žiadosti je povinné spolufinancovanie vo výške min. 5%

Uznesením č.91/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 12.11.2019
Schvaľuje


predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia kotolne a vykurovania Požiarnej zbrojnice a Polyfunkčnej budovy v obci
Tuhár“ realizovaného v rámci Výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 vyhlásenej
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom
rozvoja obce;



zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu,



zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.5- príprava Návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady od 1.1.2020
Starosta preložil poslancom OZ aby sme spoločne pripravili návrh VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2020.
Na minulých zasadnutiach sme sa rozprávali, že by bolo potrené upraviť výšku daní a poplatkov, nakoľko sa
pomerne dosť v obcí robí, poskytujeme služby, zveľaďuje, vysporiadavame pozemky v cintoríne, pod
cestami, sú potrebné geometrické plány, budú sa pripravovať ďalšie projekty, nevieme či nám schvália
projekt na traktor a budeme potrebovať novší, v cintoríne je potrebné robiť schody, nové oplotenie a GP,
máme spolufinancovania projektov, neoprávnené výdavky pri projektoch, náhradnú výsadbu za vyrúbané
stromy, zavedenie systému zberu BIO odpadu na kompostovisko, pravdepodobne zamestnanie človeka po

ukončení projektu cez úrad práce a podobne.
Je to na Vás, no myslím si, že aj poplatok za odpad je potrebné mierne zvýšiť.
Starosta a poslanci OZ si spolu prešli sadzby daní a poplatkov a uvážili zvýšenie podľa návrhu VZN, ktorý
bude zverejnený na www stránke úradnej tabuli obce Tuhár a na úradnej tabuli na budove KD minimálne na
dobu 15 dní. Občania môžu pripomienkovať tento návrh, ktorý bude schvaľovaný na zasadnutí obecného
zastupiteľstva v decembri 2019.
Účinnosť VZN bude po schválení a od 1.1.2020
Uznesením č.92/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 12.11.2019
Schvaľuje
-

prípravu Návrhu VZN 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 4, proti 0, zdržal sa 0 / - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6 - Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Starosta predložil prípravu návrhu Rozpočtu obce Tuhár na rok 2020, ktorý bol prediskutovaný na
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Spoločne si ho s poslancami obecného zastupiteľstva vydiskutovali
a vyjasnili zámery obce obsiahnuté v rozpočte.
Návrh bude zverejnený na www stránke úradnej tabuli obce Tuhár a na úradnej tabuli na budove KD
minimálne na dobu 15 dní
Občania môžu pripomienkovať tento návrh, ktorý bude schvaľovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva
v decembri 2019.
Uznesením č.93/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 12.11.2019
Schvaľuje
-

pripravený Návrh rozpočtu na rok 2020

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.7 - Schvaľovanie úpravy rozpočtu k 31.10.2019
Starosta predložil úpravu rozpočtu, ktorý pripravila účtovníčka p. Hustinová. Pri úprave rozpočtu neboli
pripomienky a na otázky na zmeny boli odpovedané. Starosta navrhol hlasovať.
Uznesením č.94/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 12.11.2019
Schvaľuje
-

úpravu rozpočtu obce Tuhár k 31.10.2019

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.8- Kultúrny program v decembri 2019 – návrh
Návrh na usporiadanie Vianočného večierku spojeného s Mikulášom pre deti je na nedele 8. Decembra 2019
alebo na 15. Decembra 2019. Poslanci navrhujú, aby bol systém taký istý ako po minulé roky, čiže obec
prispeje na balíčky pre nahlásené deti do výšky 4,- až 5,- eur. Rodičia pri nahlásení balíčka sa budú podieľať
sumou 2,-eur z dôvodu presného počtu balíčkov. Tiež navrhujú, program pre deti tak ako to bolo v roku
2018 a termín prispôsobiť podľa možnosti vystupujúcich.
Tiež padol návrh na usporiadanie Silvestra v Tuhári v sále kultúrneho domu. Starosta odpovedal, že sálu
vieme dať k dispozícii zodpovedným osobám ak to nebude zárobková činnosť aj bezplatne , avšak ako obec
nemáme v pláne usporiadať akciu.
Uznesením č.95/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 12.11.2019
Schvaľuje
-

usporiadanie akcie Vianočný večierok a Mikuláš v Tuhári
spolupodieľanie sa na balíčkoch pre deti vo výške 4 – 5 eur

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.9. - Podnety starostu, poslancov a diskusia
Anna Čemanová – poslankyňa OZ- či by obec pripravila nástenné kalendáre na rok 2020, Lukáš Čeman by
pripravil návrh podľa nákresu, ktorý bol použitý pri turistickom karolovskom výstupe na Bralo. Druhý
podnet je, aby sme zorganizovali divadelné vystúpenie – divadelníci z Tisovca – návrh 8.marec 2020
Starosta – súhlasí s tým, aby sa urobili kalendáre a do nich zaznačíme vývozy odpadov tak ako to bolo
v predchádzajúcich kalendároch. Tiež bude rád, ak budeme mať aj divadelné vystúpenie a termín tiež môže
byť.
- Oboznámil poslancov s listom, ktorý bol adresovaný Agrotomu Tomášovce - odpoveď na list
o neplatnosti kúpnej zmluvy na pozemok pod budúcim kompostoviskom od p. Martinského
- Informoval o výdavkoch, ktoré boli za fekálny voz v roku 2019
- Informoval o neoprávnených výdavkoch pri zatepľovaní budovy kultúrneho domu / nové plechové
striešky, lampy, revízne dvierka, parapety, deravé radiátory/
- Informoval o aktualizácii údajov do Pasportu hrobovým miest a cintorína v Tuhári
- Navrhuje odmenu poslancovi Marianovi Haškovi za podieľanie sa na údržbe a servise fekálneho
vozu – odmena 288,- eur /hrubá mzda/
- Informoval o napísaných žiadostiach o pridelenie /darovanie/osobného automobilu na rôzne štátne
inštitúcie / cca 15 žiadostí/
Václav Svorad – treba brať do úvahy termíny pripravovaných akcií organizovaných obcou Tuhár
a neprenajímať sálu na predpokladané pravidelné akcie obce a organizácií v obci
Uznesením č.95/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 12.11.2019
Schvaľuje
-

Odmenu poslancovi Marianovi Haškovi vo výške 288,- eur /hrubá mzda/
Prípravu nástenného kalendára na rok 2020 s harmonogramom vývozov odpadov v Tuhári
Prípravu na divadelné vystúpenie 8. Marca 2020 – divadelníci z Tisovca
Berie na vedomie

-

Informácie starostu
Podnety poslancov Anny Čemanovej a Václava Svorada

Hlasovanie: /za 4, 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, 14.11.2019
Zapísal: Bc. Peter Čeman

––––––––––––––––
Juraj Haško
overovateľ

–––––––––––––
Václav Svorad
overovateľ

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

