Zápisnica a uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 5. apríľ 2016

Prítomní :
starosta obce :

Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :

Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,
Bc. Marian Martinský,
Miroslav Čeman
Haško Marian

Neprítomní poslanci OZ : Jaroslav Martinský
Ostatní prítomní : Zacharová Anna , Tuhár 134
Zachar Stanislav , Tuhár 134

Program rokovania
1. OTVORENIE,
2. VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
3. KONTROLA UZNESENIA
4. SCHVAĽOVANIE PODĽA § 9A ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA Č. 138/1991 ZB. O MAJETKU OBCÍ
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, ZÁMER PREDAJA POZEMKOV VO VÝLUČNOM
VLASTNÍCTVE OBCE, KTORÝ JE ZAPÍSANÝ NA LV Č. 321, K.Ú. TUHÁR, AKO
PARCELY REGISTRA “C“ 942/12 – ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE , 942/11 –
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE A

942/5- ZÁHRADA NA ZÁKLADE ŽIADOSTI O ODKÚPENIE

5. OZNÁMENIE O PODANÍ ŽIADOSTI O DOTÁCIU NA REKONŠTRUKCIU MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V HORNOM KONCI
6. OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ DOTÁCIE Z VÚC BBSK
7. INFORMÁCIE O PLÁNOVANÝCH AKTIVITÁCH OHĽADOM PROJEKTU TUHÁR VODOVOD
8. RÔZNE

9. ZÁVER

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania
Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných
prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci OZ. Oboznámil
prítomných s programom.
Uznesením č. 26/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.4.2016
Schvaľuje
-

program zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.2 – Voľba overovateľova zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Miroslavu Fízeľovú a Miroslava Čemana
Uznesením č. 27 /2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.4.2016
Schvaľuje
-

overovateľov zápisnice poslancov Miroslavu Fízeľovú a Miroslava Čemana.

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.3 – Kontrola uznesení
Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.
Uznesením č. 28/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.4.2016
Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení
Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.4 – Schvaľovanie podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemkov vo výlučnom
vlastníctve obce, ktorý je zapísaný na LV č. 321, k.ú. Tuhár, ako
parcely registra “C“ 942/12 – zastavaná plocha a nádvorie , 942/11 –
zastavaná plocha a nádvorie a 942/5- záhrada na základe žiadosti o odkúpenie

Starosta oboznámilobecné zastupiteľstvo s prijatou žiadosťou od p. Karola Oravca a manž. Alžbety, Tuhár
č. 43, ktorý majú záujem majetkovo usporiadať pozemky pod garážou a záhradou, ktoré dlhodobo užívajú.
Jedná sa spolu o 51 m2. Pozemky sa nachádzajú na LV č.321 vo vlastníctve obce. Predložil aj GP č.
36049905-15/2016 zo dňa 14.3.2016. Náklady na kúpu pozemku a zápis do katastra nehnuteľností hradí
nadobúdateľ/kupujúci.
Uznesením č. 29/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 5.4.2016

I. s c h v a ľ u j e
podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemkov vo výlučnom
vlastníctve obce, ktorý je zapísaný na LV č. 321, k.ú. Tuhár, ako
parcely registra “C“ :
-

parcela registra „C“ – C-KN č. 942/5 o výmere 13 m2 ,

-

parcela registra „C“ – C-KN č. 942/11 o výmere 6 m2 ,

-

parcela registra „C“ – C-KN č. 942/12 o výmere 32 m2 ,

ako prípad osobitného zreteľa, ktorý je v dlhodobom užívaní garáže
a záhrady - titulom majetkoprávneho usporiadania vlastníctva
II. u r č u j e
kúpnu cenu za 1 m2 pozemku, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy v sume 1,- eur.

I.

III.ž i a d a - starostu obce

Zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na
úradnej tabuli obce a webovej stránke obce tak aby zverejnenie bolo vykonané
najmenej po dobu 15 dní pred schvaľovaním zámeny v Obecnom
zastupiteľstve v Tuhári.
Náklady na kúpu pozemku a zápis do katastra nehnuteľností hradí nadobúdateľ/kupujúci.
Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 5 - Oznámenie o podaní žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu miestnej komunikácie v hornom
konci
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o podaní žiadosti o dotáciu z MFSR na rekonštrukciu miestnej
komunikácie v hornom konci – ulica na ktorej sme v roku 2015 vybudovali potrubie verejného vodovodu.
Na tejto komunikácii bol v minulosti vybudovaný plynovod a je potrebné tento úsek zrekonštruovať.
Požiadal o maximálnu možnú výšku 13 500,- eur. V prípade schválenia celej sumy bude mať obec
povinnosť spolufinancovať projekt vo výške minimálne 10 %. Právny nárok na túto dotáciu nie je.

Uznesením č. 30/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 5.4.2016
Berie na vedomie
podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu miestnej komunikácie v hornom konci

-

Schvaľuje
spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 10 % zo schválenej dotácie

-

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6 - Oznámenie o schválení dotácie z VÚC BBSK

Starosta informoval prítomných, že Obec Tuhár dostala dotáciu z BBSK na
základe žiadosti, ktorú starosta vypracoval. Dotáciu použije na digitalizáciu
historických kroník a na ostatné položky, ktoré boli schválené v žiadosti.
Uznesením č. 31/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 5.4.2016
Berie na vedomie
-

schválenie dotácie z BBSK na rok 2016

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.7 -Informácie o plánovaných aktivitách ohľadom projektu Tuhár vodovod

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s výsledkami odovzdaných vzoriek
vody zo studní na RÚVZ LC. Výsledky boli zlé a prekračovali minimálne
hodnoty v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Starosta má v pláne osloviť
a požiadať o pomoc predsedu Združenia miest a obcí Slovenska a tiež
Ministra životného prostredia SR a Ministra pôdohospodárstva SR ohľadom
pomoci pri dobudovaní projektu Tuhár vodovod nakoľko je to priorita obce a
nevyhnutná potreba občanov. Tiež oznámil, že vyšla výzva na dobudovanie
verejných vodovodov cez IROP do ktorej sa chce starosta určite zapojiť
a žiadať plnú sumu na dobudovanie verejného vodovodu v našej obci.
Uznesením č. 32/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 5.4.2016
Berie na vedomie
-

-

informáciu starostu obce Tuhár o plánovaných aktivitách ohľadom
projektu Tuhár vodovod
informáciu o výzve na dobudovanie vodovodu v Tuhári cez IROP
Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.8 – Rôzne
Starosta – informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že požiadal zástupcu BBRSC LC o opravu
výtlkov na križovatke ciest Tuhár- Divín- Políchno, ktorá je v ich správe. Zástupca správy ciest prisľúbil, že
hneď ako bude možné, pošle na toto miesto pracovníkov a komunikáciu opravia. Starosta tiež požiadal
o auto na zametanie a vysávanie štrku, lebo sa na komunikáciách nachádza veľa nečistoty a prachu.
Predložil na schválenie Program rozvoja obce Tuhár na roky 2016-2023, ktorý si spoločne preštudovali.
Na rokovaní obecného zastupiteľstva je prítomná a o slovo požiadala p. Anna Zacharová a jej manžel Ing.
Stanislav Zachar. Sťažujú sa na zlé výsledky vody z ich studne, ktoré podľa nich spôsobuje hnojisko
nachádzajúce sa na susednom pozemku na parc. č. 152/1 čo je záhrada p. Hrnčiarovej č.130. Tam by mali
podľa p. Zachara vyvážať hnoj od zvierat, ktoré tam chovajú. Žiadajú o urýchlenú nápravu a zabezpečenie
hnojiska tak, aby močovina nevsakovala do podzemných vôd a aby sa pravidelne hnoj vyvážal mimo tohto
priestoru. Uvádza aj to, že p. Martin Žilka ( vnuk p. Hrnčiarovej) pri oprave plotu zasiahol do pozemku p.
Zachara a že orie tak, aby mu vrchná voda stekala pod základ domu zo strany p. Hrnčiarovej.
Tiež dávajú podnet na prešetrenie a požiadavku na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, aby išli
ku malej záhradke p. Fízeľa č.d.115 (p.č. 154/3 - záhrady) a aby vyzvali majiteľa záhradky na odstránenie
nebezpečného odpadu. Táto záhradka sa nachádza nad ich záhradou. Aj kôli tomu má rodina Zacharová
zlé výsledky vody, lebo podľa p. Zachara má p. Fízeľ v záhradke nebezpečný odpad: drevený popol,
kamene a železo.
P. Zachar tiež požaduje, aby starosta obce a obecné zastupiteľstvo prešetrilo, či obyvatelia rodinných
domov na ulici nachádzajúcej sa nad jeho záhradou v intraviláne obce ( ulica od Divína )vyvážajú žumpy.
Uznesením č. 33/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 5.4.2016
Berie na vedomie
-

informáciu starostu obce o žiadosti BBRSC LC na opravu križovatky a komunikácie v Tuhári
a zametanie/vysávanie komunikácií od prachu a nečistôt

-

informáciu o možnosti získania NFP na zberové dvory

-

podnety p. Zacharovej a p. Zachar , Tuhár č. 134:
- ohľadom nápravy uskladnenia hnoja v záhrade u susedy p. Hrnčiarovej
- ohľadom skontrolovania záhradky p. Fízeľa Jozefa, Tuhár č. 115, nakoľko sa v záhradke
má nachádzať nebezpečný odpad
na kontrolu dokladov a potvrdení o vývoze žúmp od obyvateľov domov v Tuhári na ulici

-

od Divína
na zabratie pozemku a zlé oranie p. Martina Žilku, ktorý je vnukom p. Hrnčiarovej

-

a hospodári v tejto záhrade
Žiada
-

Starostu obce a všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v Tuhári o prešetrenia podnetov od p.
Zacharovej a p. Zachara č.d. 134 a zabezpečenie nápravy týchto podnetov
Navrhuje
-

Po zistení skutkového stavu a pravdivosti podnetov vyzvať dotyčných na nápravu
Schvaľuje
-

spracovaný Program rozvoja obce Tuhár na roky 2016 – 2023

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

Záver:

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na
zasadnutí OZ a rokovanie ukončil
V Tuhári, 6. apríľ 2016
Zapísal: Bc. Peter Čeman

––––––––––––––––
Miroslava Fízeľová
overovateľ

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

–––––––––––––
Bc. Peter Čeman
Starosta

