Zápisnica a uznesenia
z 3 .riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 5. Marca 2019
Prítomní :
starosta obce :
poslanci OZ :

Bc. Peter Čeman
Miroslav Čeman
Marian Haško
Václav Svorad
Juraj Haško
Anna Čemanová

Kontrolórka obce:
Mgr. Erika Kajbová
Neprítomní poslanci :
Hostia:
podľa prezenčnej listiny

Program
1. Otvorenie a schvaľovanie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Prerokovanie žiadosti o oslobodenie z DZN a poplatku za PSA ( č.s. OcÚ- 055/2019)
5. Informácie o podávaní žiadostí o NFP pre plánované projekty z Envirofondu, úradu
vlády SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo ŽP
6. Ustanovenie kontrolnej skupiny obce v zmysle §24 zákona NRSR č.314/2001 o ochrane
pred požiarmi a plán kontrol na rok 2019 -2024
7. Informácie o získaní Pečate rozvoja obcí a miest za rok 2018 – získala obec Tuhár
8. Informácie o zaradení našej obce do projektu prostredníctvom Národného
Environmentálneho centra – nízkouhlíkové stratégie
9. Schvaľovanie ponuky na vytvorenie nového webového sídla od firmy Galileo s.r.o.
10. Podnety poslancov a diskusia
11. 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
a navrhol doplniť program o bod 9.
Uznesením č.17/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.3.2019
Schvaľuje
-

program zastupiteľstva s predloženým programom zasadnutia s jeho doplnením o bod 9

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: Václav Svorad a Juraj Haško
Uznesením č.18/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.3.2019
Určuje

-

overovateľov zápisnice poslancov: Václav Svorad a Juraj Haško

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.
Uznesenie č.14/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.2.2019 je v plnení.
Uznesením č.19/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.3.2019
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení bez výhrad a pretrvávajúce plnenie uznesenia č. 14/2019 zo dňa 5.2.2019
Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.4- Prerokovanie žiadosti o oslobodenie z DZN a poplatku za PSA ( č.s. OcÚ- 055/2019)
Starosta predložil žiadosť p. Svorada o oslobodenie z DZN a poplatku za psa. Vysvetlil poslancom OZ, že
momentálne nie je možné oslobodenie od platenia DZN a poplatku za psa, nakoľko je prijaté VZN obce
Tuhár č.3/2017 a v §11 písm. 1/ nemáme schválené žiadne oslobodenie. Ak poslanci rozhodnú koncom roka
2019 o aktualizácii a zmene tohto VZN, ktoré by nadobudlo platnosť a účinnosť 1.1.2020 a schvália
oslobodenie, bude to možné poskytovať. Je aj druhá možnosť, a to doplnenie VZN č. 1/2018 o
podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce na zabezpečenie pomoci obyvateľom
obce Tuhár formou mimoriadneho príspevku, kde by sa zohľadnila pomoc určitej skupine obyvateľov
( dôchodcom a možno aj ZŤP). Toto však musí tiež odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo. Tento návrh starostu
bol zo strany bývalých poslancov odmietnutý na zasadnutí zastupiteľstva v bode 7 a Uznesením č. 80 /2017
Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.12.2017.

Uznesením č.20/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.3.2019
Berie na vedomie
-

oboznámenie zo žiadosťou o oslobodenie z DZN a poplatku za psa a návrh riešení formou úpravou
a doplnení VZN

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.5- Informácie o podávaní žiadostí o NFP pre plánované projekty z Envirofondu, Rady vlády SR,
Ministerstva vnútra SR, Ministerstva ŽP
Starosta oboznámil poslancov s projektmi a žiadosťami o NFP, ktoré bude obec Tuhár podávať:
1. Zvýšenie energetickej účinnosti Polyfunkčnej budovy obce Tuhár – výzva Environmentálneho
fondu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 na financovanie
projektov v oblasti L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania.
Žiadaná dotácia je 132 129,- eur a povinné spolufinancovanie obce min 5%
2. Revitalizácia detského ihriska na Námestí rodákov v obci Tuhár – výzva v rámci programu
Rozvoja športu na rok 2019, Podprogram č.2 – Výstavba detských ihrísk, vyhlásenú Úradom vlády
SR.
Žiadaná dotácia je 12 000,- eur a povinné spolufinancovanie obce min 5%

3. Rozšírenie kamerového systému v obci Tuhár – výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu pre rok 2019
Žiadaná dotácia je 10 413,- eur a povinné spolufinancovanie obce min 20%
4. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tuhár – výzva Ministerstva životného prostredia SR, OPKZP-PO1-SC111-2017-32, oprávnená aktivita 3.
V tomto projekte bude žiadať finančné prostriedky na zakúpenie traktora s nakladačom
a príslušenstvom, plastové 120 lit nádoby na bioodpad ( hnedé) do každej domácnostiŽiadaná
dotácia bude vo výške 55 935,20 eur a v prípade schválenia povinné spolufinancovanie vo výške
5% čo je 2 752,82 eur
5. Rekonštrukcia strechy domu smútku, oprava schodov a rekonštrukcia oplotenia cintorína
v Tuhári – výzva Ministerstva financií SR podľa §1 a §2 Výnosu MF SR o poskytovaní dotácií na
rok 2019
Žiadaná dotácia bude 15 000,- eur a v prípade schválenia povinné spolufinancovanie vo výške
min 10%
Uznesením č.21/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.3.2019
Berie na vedomie
-

podávané žiadosti o NFP
Schvaľuje

A/ podanie žiadosti projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tuhár –
výzva Ministerstva životného prostredia SR, OPKZP-PO1-SC111-2017-32, oprávnená aktivita 3.,
spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa je min. 5% čo je 2 752,82 eur z celkových výdavkov
projektu vo výške 55 935,20 eur
B/ spolufinancovanie projektov vo výške minimálneho spolufinancovania na projekty v prípade schválenia
žiadostí o NFP v ďalších žiadostiach
Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6- Ustanovenie kontrolnej skupiny obce v zmysle §24 zákona NRSR č.314/2001 o ochrane
pred požiarmi a plán kontrol na rok 2019 -2024
Starosta predložil členov kontrolnej skupiny obce v zmysle citovaného zákona, ktorá bude vykonávať
preventívne protipožiarne kontroly v objektoch katastrálneho územia obce Tuhár.
Plán kontrol kontrolnej skupiny na roky 2019 – 2024 je, skontrolovať všetky objekty počas tejto doby
minimálne 1 krát. Rozdelenie nechá na kontrolné skupiny aj počet skontrolovaných objektov ročne.
Členmi kontrolnej skupiny budú po zaškolení požiarnym technikom členovia DHZ Tuhár:
Peter Fojtík st. ( nar. 1953) – vedúci kontrolnej skupiny
Milan Hriňák ( nar. 1980) - člen kontrolnej skupiny
Lukáš Martinský ( nar. 1991) – člen kontrolnej skupiny
Uznesením č.22/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.3.2019
Schvaľuje
-

Kontrolnú skupinu obce v zmysle v zložení Peter Fojtík st., Milan Hriň, Lukáš Martinský v zmysle
§24 zákona NRSR č.314/2001 o ochrane pred požiarmi

-

Plán kontrol na roky 2019 – 2024 – všetky objekty v k.ú. Tuhár minimálne 1 krát počas plánovanej
doby

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.7- Informácie o získaní Pečate rozvoja obcí a miest za rok 2018 – získala obec Tuhár
Starosta oboznámil poslancov OZ s informáciou, že obci Tuhár bola opätovne pridelená Pečať rozvoja obcí
a miest 2018. Analyzovali 2926 obcí a miest v rámci Slovenska, pre ktoré boli dostupné údaje. Naša obec
Tuhár patrí medzi 44,29 % obcí a miest, kde môžu byť obyvatelia spokojní so samosprávou. Len 10,18 %
získalo rating A, 14,66 % rating B a 19,45 % rating C.
Ratingová škála je A až G. Naša obec bola hodnotená ratingom B, a týmto sa radíte medzi 429 obcí a
miest (14,66 %).
V okrese Lučenec je 57 obcí, z ktorých získalo rating A 1, rating B 6 a rating C 10 obcí čo znamená, že
v okrese Lučenec patríme medzi 7 najlepších obcí.
Môžeme získať originál zarámovaný protokol o získaní pečate rozvoja obcí a miest 2018 s grafickým
vyjadrením vybraných ratingových ukazovateľov, ktorý nám pomôže pri kontrole finančného riadenia, pri
plánovaní využívania zdrojov v obci a tiež aj ako nástroj spätnej väzby riadenia PHSR obce (Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce) spolu za kompletné dodanie všetkých podkladov by to bolo 204,Eur + DPH.
Firma SIMS, ktorá nám môže dodať tieto Protokoly má skúsenosti z podpory rozhodovacích procesov na
MH SR, zastupiteľských úradoch SR v zahraničí, MZV SR, MF SR, FS SR, MPaRV SR, MŽP SR, MO SR,
MV SR, MPSVaR SR, Úrade vlády SR, SIEA, SARIO, Slovak Business Agency, v Eximbanke, NBÚ SR,
Poslanci: nesúhlasia zo zaplatením poplatku za Protokol o získaní pečate rozvoja obcí a miest 2018, ale
navrhujú, aby sme spracovali dokument, v ktorom budú zhrnuté tieto ohodnotenia našej obce a oboznámili
tým našich občanov formou vyvesenia týchto informácií na nástenky v obci.
Uznesením č.23/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.3.2019
Berie na vedomie
-

že obci Tuhár bola opätovne pridelená Pečať rozvoja obcí a miest 2018

že v okrese Lučenec je 57 obcí, z ktorých získalo rating A 1, rating B 6 a rating C 10 obcí čo
znamená, že v okrese Lučenec patríme medzi 7 najlepších obcí

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.8 - Informácie o zaradení našej obce do projektu prostredníctvom Národného
Environmentálneho centra – nízkouhlíkové stratégie
Starosta informoval, že obec Tuhár bola zaradená prostredníctvom Národného environmentálneho centra
zaradená, ktoré pre našu obec bezplatne vypracuje Nízkouhlíkovú stratégiu.
Bude to strategický dokument , ktorý môžeme v budúcnosti použiť pri čerpaní eurofondov v oblasti
životného prostredia. Nízkouhlíkové stratégie vychádzajú z iniciatívy Európskej komisie pre klimaticky
neutrálnu Európu do roku 2050.
Strategický dokument vypracovaný Národným environmentálnym centrom pre obec Tuhár bude
vypracovaný a schválený v súčinnosti s Ministerstvom Životného prostredia SR.
Uznesením č.24/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.3.2019
Berie na vedomie
-

zaradenie obce Tuhár do projektu Národného environmentálneho centra na bezplatné vypracovanie
Nízkouhlíkovej stratégie pre obec Tuhár

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.9- Schvaľovanie ponuky na vytvorenie nového webového sídla od firmy Galileo s.r.o.
Starosta predložil ponuku firmy Galileo corporation s.r.o., ktorá nám ponúka kompletné služby ohľadom
vytvorenia nového webového obce Tuhár, ktoré bude zodpovedať zákonných podmienkam webových
stránok, prehľadnosť a funkčnosť systémov. Celková cena za služby budú:
jednorázovo spracovanie stránky a prevod informácií zo súčasnej stránky obce na novú je 880,- eur
+ DPH
- Prevádzku webového sídla za sumu 299,-eur + DPH /ročný poplatok
Uznesením č.25/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 5.3.2019
Schvaľuje
Zabezpečenie a podpísanie s firmou Galileo corporation s.r.o.:
-

Zmluvy o vytvorenie webového sídla pre obec Tuhár

-

Zmluvu o prevádzke webového sídla

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod 10 -Podnety poslancov a diskusia
Starosta oboznámil poslancov OZ:
- So schválením žiadosti obce Tuhár vo výške 150 000,- eur na projekt Viacúčelové, detské
a športové ihrisko.
Pôdohospodárska platobné agentúra nám zaslala 21.2.2019 Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP č.
074BB220227. Projekt je podporený Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka
prostredníctvom Programu rozvoja obce výzva 22/PRV/2017. Následne nám bude doručená zmluva
a projekt budeme sa snažiť realizovať tak, aby ihriská boli postavené v roku 2019.
- S pokazeným obecným traktorom ( motor)
- Listom predsedovi BBSK p. Lunterovi na pokračovanie opráv cesty novým asfaltovým kobercom
v smere zo Starej Haliče do Tuhára.
- So schválením žiadosti obce Tuhár z BBSK o dotáciu na podporu a rozvoj cestovného ruchu vo
výške 4000,- eur ( výstavba vyhliadkového pavilónu nad obcou Tuhár v blízkosti budúceho
vodojemu).
- S plánovaným výrubom stromov v cintoríne a v areály školy ( starosta a poslanci OZ boli pred
zasadnutím tohto OZ posúdiť v cintoríne, ktoré stromy by bolo vhodné nevypíliť)
Podnety poslancov neboli žiadne.
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce, ktorí sa zúčastnili
na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.
V Tuhári, 8.3.2019
Zapísal: Bc. Peter Čeman

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

–––––––––––––
Juraj Haško
overovateľ

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

