Zápisnica a uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 6. marca 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:

---------

Hostia:
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE PROGRAMU
2. VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
3. KONTROLA UZNESENIA
4. INFORMÁCIA O ZMLUVE S PÔDOHOSPODÁRSKOU PLATOBNOU AGENTÚROU – PROJEKT OPRAVA
NÁMESTIA A VÝSTAVBA CHODNÍKA V OBCI TUHÁR
5. NÁVRH NA KÚPU STROJOV A ZARIADENÍ DO POSILŇOVNE
6. INFORMÁCIA O SCHVÁLENÍ PRÍSPEVKU Z ÚPSVAR LUČENEC
7. RÔZNE
8. 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.17/2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.3.2018
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: Marian Martinský a Marian Haško
Uznesením č. 18/2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.3.2018
Schvaľuje
-

overovateľov zápisnice poslancov: Marian Martinský a Marian Haško
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Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.3- Kontrola uznesenia
Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.
Uznesením č. 19/2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.3.2018
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 Zmluve s Pôdohospodárskou Platobnou agentúrou – projekt oprava
námestia a výstavba chodníka v obci Tuhár
Starosta predložil zastupiteľstvu podpísanú Zmluvu s PPA na projekt Oprava námestia a výstavba chodníka
v obci Tuhár. Práce by mali začať do konca apríla. Najprv sa bude realizovať vybudovanie chodníka. Pred
tým starosta zabezpečí vytýčenie hranice pozemku potrebného na chodník a odstránenie oplotenia na
pozemku obce. Asfaltovanie námestia bude závisieť od plánovanej realizácie projektu Tuhár vodovod
vodárenskou spoločnosť, ktorá čaká na výsledok podanej žiadosti o NFP z IROP. V prípade, že žiadosť na
projekt Tuhár vodovod nebude úspešná, asfaltovanie námestia bude zrealizované.
Na realizáciu projektu je možné žiadať z PPA zálohovú platbu alebo projekt prefinancovať prostredníctvom
krátkodobého úveru, ktorý bude následne vyplatený zo schválenej dotácie pre obec. Jednu z týchto možností
si musíme vybrať. Starosta zabezpečí do nasledujúceho zasadnutia informácie o podmienkach pre zálohovú
platbu a podmienkach pre krátkodobý úver.
Uznesením č. 20/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 6.3.2018
Berie na vedomie
-

Zmluvu s PPA č. na dotáciu vo výške 81 732,08 eur
-

Pán prác a spôsob financovania projektu

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.5 - Návrh na kúpu strojov a zariadení do posilňovne – predložená špecifikácia
Starosta predložil zoznam špecifikáciu posilňovacích strojov a pomôcok s cenami do obecnej posilňovne,
ktorý mu doručili poverené osoby na základe uznesenia zastupiteľstva 10/2018 zo 6.2.2018
Uznesením č. 21/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 6.3.2018
Berie na vedomie
-

Vybrané posilňovacie stroje a zariadenia, prvky do obecnej posilňovne

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6 - Informácia o schválení príspevku z ÚpSvaR Lučenec
Starosta informoval zastupiteľstvo ohľadom schválenej žiadosti o finančný príspevok pre vytvorenie
ďalšieho pracovného miesta. Jedná sa o vytvorené pracovné miesto v administratíve do 31.7.2018. Obec má
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povinnosť spolufinancovať pracovné miesto vo výške 5% výdavkov. Zamestnaná bola Ing. Bc. Jana
Martinská , Tuhár. Je to už 11. vytvorené pracovné miesto obcou Tuhár.
Uznesením č. 22 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.3.2018
Berie na vedomie
-

informácie o schválení žiadosti o príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre Ing. Bc. Janu
Martinskú do 31.7.2018

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.7 – Rôzne
Starosta predniesol obecnému zastupiteľstvo prijatú žiadosť o finančný príspevok formou darovacej
zmluvy pre postihnutého chlapca hemiparézou, ktorého zastupuje firma Pierott z Prešova. Poslanci navrhli
pomoc v sume 50,-eur a poverili starostu na podpis darovacej zmluvy.
Starosta predniesol návrh, kde poslanci majú navrhnúť, ako sa zapojiť do výzvy Ministerstva financií, kde
po schválení žiadosti o dotáciu môžeme získať max. 13 500,- eur. Obec musí spolufinancovať vo výške
min. 10 % zo schválenej dotácie. Poslanec Miroslav Čeman navrhol, aby sa pokračovalo v úprave
cintorína, doplnenie cintorínskeho mobiliáru, oprava schodov a dokončení prác na dome smútku.
Tiež by sme mohli v prípade schválenia žiadosti dokončiť chodníky alebo prístupovú cestu k domu
smútku. Starosta a obecné zastupiteľstvo potvrdili zámer podania žiadosti na tento účel.
Miroslava Fízeľová: navrhuje zlepšiť kontrolu nad vývozom žúmp z domácností a určiť lehotu, do kedy
vlastníci a užívatelia budú mať povinnosť predložiť potvrdenie o vývoze a zneškodnení odpadu zo žumpy
obci napr. do 31.1. Navrhuje upraviť všeobecné záväzné nariadenie a sprísniť pokuty za porušovanie vzn.
Niektorí občania vypúšťajú žumpy do dažďovej kanalizácie a následne do potoka, čo spôsobuje nepríjemný
zápach popri domoch a celou dedinou znečistenie spodných vôd.
Starosta dal návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
v obci Tuhár – I. etapa, ktorá bude podaná v zmysle „Výzvy č.VI.P HaZZ 2018“z rozpočtu Ministerstva
vnútra SR. Budeme žiadať finančné prostriedky na výmenu okien, dverí, zateplenie a úprava budovy
požiarnej zbrojnice, rekonštrukcia strechy a žľabov so strieškami nad dverami. Rozpočtová cena na
rekonštrukciu I. etapy je 32 559,95 pred zahájením verejného obstarávania. Obec žiada dotáciu vo výške
30 000,-eur, nakoľko je to max. možná žiadaná suma. Obec spolufinancuje min. 5% z oprávnených
schválených výdavkov.
Uznesením č. 23 /2018 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 6.3.2018
Schvaľuje
-

podpísanie darovacej zmluvy v sume 50,- eur pre postihnutého chlapca hemiparézou

podanie žiadosti o dotáciu na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – I. etapa z rozpočtu MV SR
a spolufinancovanie vo výške min.5 %
podanie žiadosti o dotáciu na Rekonštrukciu a modernizáciu budovy domu smútku a jeho okolia,
chodníkov, oplotenia a mobiliáru z MF SR a spolufinancovanie vo výške min. 10 %

Berie na vedomie
-

Potrebu dôslednejšie riešiť vývoz žúmp a prispôsobiť tomu všeobecné záväzné nariadenie o vývoze
žúmp v obci Tuhár a pokuty za priestupky.

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

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce, ktorí sa
zúčastnili na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.
V Tuhári, 8. marca 2018
Zapísal: Bc. Peter Čeman

––––––––––––––––
Marian Martinský
overovateľ

–––––––––––––
Marian Haško
overovateľ
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–––––––––––––
Peter Čeman
Starosta obce

