ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tisovci,
konaného dňa 27.03.2019

PRÍTOMNÍ:
Primátorka mesta

Mgr. Irena MILECOVÁ

Poslanci
mestského zastupiteľstva

Mgr. Ľubomír BAGAČKA
Róbert BOHÁČIK
Ing. Jaroslav HECKO
Ing. Hana HOMOĽOVÁ
Karol HRUŠKA
JUDr. Mário KELETI
Dušan KOJNOK
Ing. Karol KUBÍNI
Mgr. Marta SVOBODOVÁ
Milan ŠLAJFER

NEPRÍTOMNÍ:

Ing. Róbert BUCHTA

OSTATNÍ PRÍTOMNÍ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

PRÍLOHY:
č. 1

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu MESTA TISOVEC na rok 2019
a výhľadovo na roky 2020 a 2021
č. 2 Návrh rozpočtu MESTA TISOVEC na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021
č. 3 Dôvodová správa - Návrh na čerpanie peňažných fondov mesta
č. 4 Návrh rozpočtu Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky
2020 a 2021
č. 5 Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020
a 2021
č. 6 Dôvodová správa k Návrhu VZN č. 01/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o určení finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území MESTA TISOVEC
č. 7 Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. za rok 2018
č. 8 Účtovná závierka obchodnej spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. za rok 2018
č. 9 Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2018
č. 10 Účtovná závierka obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2018

č. 11 Žiadosť p. Miroslava Bindasa o odkúpenie pozemku
č. 12 Žiadosť majiteľov bytov v bytovkách na ul. Jesenského 879 a Bakulínyho 912 o odkúpenie
pozemku
č. 13 Dôvodová správa - Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva MESTA TISOVEC
na roky 2016 - 2020
č. 14 Dôvodová správa - Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa aktuálnych výziev
- oblasť Elektromobilita - nákup elektromobilu
č. 15 Dôvodová správa - Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa aktuálnych výziev
- oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátanie zatepľovania
- rekonštrukcia ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec - výmena výplní otvorov - plastové okná, dvere
a vstupné dvere a iné
č. 16 Dôvodová správa - Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa aktuálnych výziev
- elektroinštalácia školskej jedálne ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia
Začiatok rokovania MZ - 15:00h.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informujem, že
rokovanie mestského zastupiteľstva je verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné
uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaná na
internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej
stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam z rokovania mestského zastupiteľstva je
zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí
YOUTUBE.com. Podľa §78 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec, ako
prevádzkovateľ, spracováva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania
mestského zastupiteľstva).
Na základe §13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskoršom znení, som zvolala
na dnešný deň zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci a ostatní prizvaní boli na zasadnutie
mestského zastupiteľstva riadne a včas pozvaní. Konštatujem, že podľa prezenčnej listiny je
prítomných 10 poslancov mestského zastupiteľstva. Nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov MZ, zasadnutie je uznášania schopné.

K bodu 2) Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - pozvánku na zasadnutie mestského zastupiteľstva ste dostali
poštou.
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2019 a výhľadovo
na roky 2020 a 2021
Predkladá: Ing. B. Pavková, hlavná kontrolórka mesta
8. Návrh rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
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9. Návrh na čerpanie z peňažných fondov mesta
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
10. Návrh rozpočtu Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020
a 2021
Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka Základnej školy
11. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021
Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy
12. Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie školstva, vzdelávania a mládeže
13. Účtovná závierka spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. za rok 2018 a Plán hospodárenia
spoločnosti na rok 2019
Predkladá: Ing. Š. Bálint, riaditeľ obchodnej spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
14. Účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2018 a Plán hospodárenia
spoločnosti na rok 2019
Predkladá: Ing. K. Kubíni, riaditeľ obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o.
15. Prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Tisovec
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
16. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta Tisovec
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
17. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný majetok a zverejnenie zámeru na predaj majetku
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
18. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný majetok a zverejnenie zámeru na prenájom majetku
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a RR
19. Otvorenie prevádzky stávkovej kancelárie
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a RR
20. Program odpadového hospodárstva Mesta Tisovec na roky 2016 - 2020
Predkladá: K. Hruška, predseda Komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia
21. Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa aktuálnych výziev
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
22. Diskusia
23. Záver
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - navrhujem pri bode 13 stiahnuť prerokovanie Plánu
hospodárenia na rok 2019 spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa dnešné rokovanie
MZ viedlo v zmysle predloženého programu a vznesenej návrhu?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - týmto je program dnešného zasadnutia mestského
zastupiteľstva schválený.
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K bodu 3) Voľba návrhovej komisie
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta – do návrhovej komisie navrhujem: Ing. Karola Kubíniho, za
predsedu návrhovej komisie, Ing. Hanu Homoľovú a Ing. Jaroslava Hecka, za členov návrhovej komisie.
Dávam návrh na hlasovanie: kto je za, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení, kto je proti,
zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 7 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: Ing. Jaroslav Hecko, Ing. Hana Homoľová, Ing. Karol Kubíni

K bodu 4) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta – za zapisovateľku zápisnice menujem Denisu Mániovú, za
overovateľov zápisnice menujem Mgr. Ľubomíra Bagačku a p. Dušana Kojnoka.

K bodu 5) Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - prehľad o stave plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
z 27.02.2019 ste dostali v písomnej podobe. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme
nemali žiadne ukladacie uznesenia.

K bodu 6) Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Najprv by som si zobrala slovo ak dovolíte, chcem naozaj
úprimne poďakovať všetkým profesionálnym a dobrovoľným hasičským zborom, ktorí zasahovali pri
požiari v sobotu 23. marca od 12,30 v neprístupnom teréne lokalita Tisovec – Kľak, kde horel les aj lúka.
Podľa odhadu zhorenisko sa rozkladá na cca 12 ha. Na zásahu sa zúčastnilo aktívne cca 40 hasičov,
z toho profesionálne HZ Hnúšťa, Rimavská Sobota, Brezno, Závadka nad Hronom a dobrovoľné DHZO
z Klenovca, Rimavskej Bane, Muráňa, Teplého Vrchu, Heľpy a Pohorelej. Za mesto Tisovec aktívne
spolupracovali pri hasení požiaru napr. p. Hanuska, p. Sekáč, p. Šablatúra, ktorý priviezol k požiaru aj
občanov z Rimavskej Píly. Je mi ľúto, že je to len 2 týždne od doby, ako sme zakladali v Tisovci
a Rimavskej Píle DHZO – presne 12.3.2018. Ak by takýto zbor bol fungoval už v minulom období, mohli
byť naši dobrovoľníci už dostatočne zabezpečení materiálovým vybavením k haseniu, ochrannými
pomôckami a tiež autom – tak ako je to normálne v susedných obciach, z ktorých dobrovoľníci
pomáhali pri zásahu na Kľaku. Týmto chcem zároveň vyzvať občanov, ak má z Vás niekto záujem
pomáhať, uvítame ďalších dobrovoľníkov hasičského zboru (zatiaľ je prihlásených 14 – v Muráni majú
40), všetkých dáme vyškoliť a zabezpečíme lekársku prehliadku aj ochranné pomôcky.
Karol Hruška, poslanec MZ - chcem sa opýtať najskôr, za tú firmu, ktorá rozkopala Tisovec, či už prišla
nejaká odpoveď, niektorým občanom sa to nepáči. Jeden občan na sídlisku Stred iniciatívne pozbieral
väčšie skaly a vyviezol ich preč. A keď nám dajú zápornú odpoveď, či by sa im nemohla vyfakturovať
táto služba? Ako všetci vieme, že v tomto roku asi nebudeme mať čerstvú zeleninu a ovocie. Nemohli
by sme niekoho osloviť, aby prišli predávať zeleninu a ovocie na tržnici. Ďalej bol som sa pozrieť
na malej železničnej stanici, je tam rozbitá tabuľa a tie lavičky, neviem pre koho to robili, lebo sú
osadené vysoko.
Ing. Ivan Kokavec, vedúci Odd. výstavby, ŽP a RM - za rozkopávku sídlisk som písal Telekomu, dali mi
kontakt na firmu, ktorá to realizovala. Volal som s konateľom firmy, ktorý mi dá priamy kontakt na
majstra. Bolo mi povedané, že to určite dajú do poriadku. Čakali len na jarné mesiace, väčšie skaly boli
pozbierané.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak by neurobili, urobíme to z mesta a súhlasím, vyfakturujeme
im to, je to dobrý návrh. Čo sa týka predaja zeleniny a ovocia, hovorila som s pani Hajnálkou Gál, ktorá
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do minulého roka chodila predávať na tržnicu, bude chodiť 2x do týždňa aj v tomto roku. Pripravuje
veci k novej registrácii. Bohužiaľ nikto sa neozval za prevádzkovanie predajne ovocia a zeleniny,
oslovila som asi 3 ľudí, nechávajú si to prejsť hlavou. Tak uvidíme. Za malú železničnú stanicu, bola som
tam pozrieť aj ja, lavičky osadzovala firma, ktorá robila prístrešok, tabuľa je provizórna, bude nová.
Z mesta chceme dotvoriť priestor aj inými lavičkami, lebo to, čo tam je, je skôr na uloženie batožiny
ako na sedenie. Budeme radi, keď to dajú všetko do poriadku, mali by to ukončiť do konca apríla.
S poslancami budeme musieť určite ešte k tomuto sedieť a popremýšľať ako to dotvoriť, lebo ŽSR na
niektoré veci nemá financie. Zajtra mám naplánované ešte stretnutie so ZŠR na železničnej stanici.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - za Rimavskú Pílu - chcel by som požiadať o povalcovanie ihriska
(krtince, nerovný terén), chodia sa tam detí hrávať a ihrisko sa potom môže využívať aj na nácvik
hasičov. Po rozkopaní cesty pri Demianovcoch (pokládka kanalizácie) je potrené to upraviť aspoň
vyviesť šotolinou. Treba trvať na úprave do pôvodného stavu. Ďalej je nutné zabezpečiť rozbor
prírodných prameňov využívaných ako zdroje pitnej vody – ľajtmanka, ďalej na Železničnej ulici rezervoár blízko rodinného domu Englerovcov (jediný zdroj pitnej vody pre túto domácnosť) a
Ďurkovka. Pri ľajtmanke hodnoty vody po kontrole (členovia zaistili sami) sú alarmujúce – enormná
hodnota koliformných baktérií (ľudské a zvieracie exkrementy), nie je možné ju používať; možné
príčiny: priesak zo zasypanej žumpy po zbúraní železničnej stanice, neporiadok v Cigánskej osade. Čo
sa týka Cigánskej osady boli sme sa tam tiež pozrieť, stav alarmujúci (na počet žijúcich v osade majú
len 2 latríny a ostatní vykonávajú potrebu všade dookola). Bol im tam daný aj kontajner, niektorí aj
používajú, po okolí sa len teraz odkryje koľko je tam neporiadku. Vyzvali sme občanov osady, aby si
urobili latrínu. Ďalej v osade sa zdržiavajú cudzí z Nižného Skálnika (podozrenie - jeden z nich priateľ
maloletej osoby). Mestská polícia by mala tam robiť častejšie kontroly. Treba dôraznejší prístup. Za
osadenie zrkadla pri Demianovcoch (riešilo sa to na Komisii ochrany verejného poriadku), asi sme sa
v minulosti nerozumeli, skôr by bolo potrebné ho osadiť na Dlhej ulici na križovatke pri bývalej
baptistickej modlitebni (mnohí nerešpektujú pravidlo pravej ruky a môže dôjsť ku kolízii). A nakoniec
smetisko pri cintoríne (aj keď to oficiálne nie je smetisko) - 20 rokov dozadu to bolo smetisko, potom
sa to upravilo a vznikla tam odstavná plocha. Posledný štvrťrok vidíte sami čo sa tam robí, evidujeme
pohyb cudzích áut z Hnúšte a Tisovca. Nejedná sa o skaly, alebo piesok, alebo biologicky rozložiteľný
odpad, to by sme neriešili, ale vozia nám tam armatúry, stavebný odpad, nábytok a všetko vhodia dole
do zrázu. Náš návrh je opätovný, osadiť tam kameru a tabuľu s označením, čo sa tam môže vysýpať.
Keby to dali aspoň ku kontajneru, odkiaľ by sa to vyviezlo. Tento týždeň som bol konfrontovaný
občanmi, že kontajner chcete dať ku zbrojnici, s čím rozhodne nesúhlasíme (uprostred dediny) a počul
som názor, že ho treba zrušiť, v čom nevidím úplne zmysel. Pôvodne tam bol daný na odpad vyhodený
z cintorínov, ale teraz tam hádžu úplne všetko. Ľudia nemajú úctu k ničomu, vyhadzovať tam ľudia
budú či tam bude kontajner, alebo nebude. Pokiaľ nebudeme vedieť dokázať, kto tam chodí vyvážať,
tak s tým neprídeme na poriadok. Piľania teraz trpia, lebo nemôžu vyviesť ani biologicky rozložiteľný
odpad z dvorov ako sú konáre a pod.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - bolo toho dosť, začnem od konca. Na tvoj podnet (teraz kolujú
fotky), sme tam boli pozrieť hneď na druhý deň. Tiež mi bolo doručené anonymné podanie, ktoré sme
hneď prejednali s dotyčným človekom. Všetky podnety, aj anonymné sú podnetné. Za ten vývoz vecí
z áut sme konfrontovali majiteľa (uznal si svoju chybu), musel si to po sebe upratať a odviesť preč.
Ostatné veci zisťuje mestská polícia. Síce, požadujete osadenie kamery, ale nie je tam elektrina. Takže
sa to nedá urobiť hneď. Ak by platilo, čo platí aj pri katolíckom cintoríne v Tisovci, obdobný problém
(pred 4-5 rokmi), kde bol tiež osadený veľkoobjemový kontajner, osadili sme tam menší 110 litrový
kontajner a ľudia si zvykli, nenosia tam čo tam nepatrí (stavebný dopad a pod.). Tabuľa je už dnes
vyrobená, treba ju len osadiť a trochu sa tam poriešilo s kamerami, aby bolo možné nasnímať
páchateľov. Táto alternatíva osadiť kontajner k zbrojnici, bol len návrh, aby nebol kontajner odstavený,
ale keď ho tam nechcete, nie je problém. Po Rimavskej Píle tiež boli rozvezené nádoby na zelený odpad,
ktoré sa budú pravidelne vyvážať. Občania, ktorí majú viacej zeleného odpadu, vedia sa dohodnúť na
mestskom úrade a môžu ho vyviesť na Rudov dvor. Iné odpady sú zakázané tam voziť, musia sa zariadiť
inak.
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Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - dobre menší kontajner nech sa osadí, len či to vyrieši situáciu.
Ostaté hádžu do zrázu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - skládku vieme zlikvidovať na náklady mesta. Musí byť
súčinnosť mesta a mestskej polície. Bude sa musieť robiť častejšie kontrola. A nie je to jediná čierna
skládka. Sú aj inde v Tisovci a na Rimavskej Píle (pri rybníku, pod Hradovou a iné lokality). Tiež chcem
povedať, že to nie je problém len Tisovca, ale celého Slovenska. Občania by mali byť nápomocní pri
nahlasovaní takýchto ľudí, keď nechcú menovať aj anonymne. Čo sa týka ľajtmanky môžeme požiadať
o rozbor vody a pokiaľ voda nebude pitná, môžeme len zakázať odber na pitie.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - nechceme prísť o pitný zdroj vody, čo budeme môcť urobíme
svojpomocne, lebo nám na tej vode záleží, len ten rozbor by som požiadal dať urobiť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - treba to prešetriť. Čo sa týka cudzích osôb v Cigánskej osade
bude to treba prešetriť. Treba dohliadnuť na to. K neporiadku v cigánskej osade dal sa tam kontajner,
budú si to musieť upratať, aj každý týždeň keď bude treba. Mestská polícia musí robiť pravidelné
kontroly a budem trvať aj na pravidelných hláseniach. Čo sa týka rozkopanej cesty pri Demianovcoch,
priebežne sa to bude zasýpať a po ukončení kanalizácie budeme trvať na tom, aby to dala firma do
pôvodného stavu. A čo sa týka vyvalcovania ihriska, berieme ako samozrejmosť.
Denisa Mániová, zapisovateľka - hovorila som s p. Mináčom, že tam budú trénovať futbalisti, ihrisko
budú udržiavať.
Peter Rukavica, MŠK Tisovec - áno, futbalové mužstvo tam chce pravidelne trénovať. Na ihrisko do
Tisovca sa zakúpil nový valec a ten starší sa presunie na Rimavskú Pílu. A tiež aj kosačku tam
prevezieme. Budeme udržiavať, pravidelne kosiť a valcovať. V priebehu apríla sa to začne valcovať.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - som rád, že ste sa vyjadrili ku všetkým týmto mojim
pripomienkam.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - akékoľvek podnety budú mať občania, môžu využiť aj
schránky, ktoré sú osadené v Tisovci na kníhkupectve a v Rimavskej Píle na kultúrnom dome.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - to smetisko by sa mohlo poriešiť prenosnými kamerami, aké
používajú aj mestské lesy. Nie je to drahá položka, sú presné a dobre snímajú.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - áno dá sa to riešiť týmito fotopascami. Mienime riešiť veci, aj
takýmito prostriedkami, len ich nechceme zverejňovať.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - to by mohlo pomôcť.
Karol Hruška, poslanec MZ - a čo sa týka osadenie zrkadla, omylom sa to dostalo na našu komisiu, na
tú križovatku nie je problém ho dať tam.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - zrkadlo by bolo treba zakúpiť a neviem koľko stojí, bolo to
potrebné naplánovať do rozpočtu.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - domáci si dajú pozor, ale s cudzími je problém.
Ing. Ivan Kokavec, vedúci Odd. výstavby, ŽP a RM - zrkadlo stojí cca 200,00 eur, ale musíme dať žiadosť
na osadenie, pretože to musí schváliť Slovenská správa ciest.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - občania Hámra sa pýtajú, či sa plánuje osadiť zastávka (prístrešok) pri
Srdiečku.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - určite sa plánujú robiť zastávky, ktoré sú v havarijnom stave,
budú sa riešiť komplexne.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - v Tisovci v schránke na podnety sme už mali podnet, jednalo sa o také
upozornenie, že či sa kontroluje dodržiavanie VZN o fajčení a požívaní alkoholických nápojov na
verejných priestranstvách?
Ľubomír Husanica, člen mestskej polície - fajčenie kontrolujeme, alkohol ešte nie, je potrebné zakúpiť
dréger.
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Dušan Kojnok, poslanec MZ - bolo by to viac kontrolovať, fajčenie pri škole, aj na autobusovej zastávke.
Na tržnici sa napríklad schádzajú študenti a žiaci a fajčia i popíjajú.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - zajtra mám stretnutie s náčelníkom mestskej polície a mám
konkrétne opatrenia.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - na Malinovského ulici nad prameňom (nie je to mestský pozemok) sa
vytvorilo smetisko. Či by sa to nemohlo v rámci brigád pozbierať a hlavne častejšie tento priestor
kontrolovať?
Ľubomír Husanica, člen mestskej polície - je to súkromný pozemok.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - mesto nemôže vstúpiť na súkromný pozemok. Dostala som
email od občanov, ktorí majú chalupu na Podhradovej ulici, že do polorozpadnutého domu niekto
nahádzal umelé fľaše, od katolíckeho kostola. Mám dilemu, ako ja tam pošlem aktivačných
pracovníkov, v prvom rade by si ten dom mali zabezpečiť majitelia, aby tam nikto nechodil.
Dušan Kojnok, poslanec MZ – možno by bolo jedným z riešení vyzvať majiteľov, alebo sa budeme
prizerať na neporiadok a nepodnikneme nič, lebo sa nedá?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - je tam 24 majiteľov, koho máme z tých majiteľov osloviť?
Róbert Boháčik, poslanec MZ - záhradkári ma oslovili, či by sme im nevedeli dať nejaké vrecia a sáčky
na odpad. Budú mať brigádu. Dávnejšie som už hovoril, potrebné je osloviť p. Jacha za ten jeho zberný
dvor, je to tam hrozné, zlý pohľad hneď pri vstupe do Tisovca. Mohol by si to ohradiť zelenou plachtou,
aby to nebolo také viditeľné.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - sáčky a vrecia nech si prídu vyzdvihnúť na mestský úrad a čo
sa týka p. Jacha súhlasím, poriešime to. Určite to vyrieši zberný dvor.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - a to zábradlie na križovatke pri Centrále sa bude robiť?
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - v pondelok budem mať stretnutie so zástupcom
Slovenskej správy ciest, poriešime to. Už sme ho opravovali 4x. Ing. Kokavec niečo nakreslí, ako by to
mohlo vypadať a oslovíme aj podnikateľov, či by to nevedeli zrealizovať.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - je to cesta I. triedy, oslovíme aj správcu, nie je to mysliteľné,
aby sme zakaždým financovali.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - tiež chcem tlmočiť požiadavku od občana za malú stanicu - z cesty tečie
do dvora. Požiadal som ho, aby prišli na zastupiteľstvo, aby to vysvetlil.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - čo sa týka rozhlasu je to poriešené a toto počujem
prvýkrát, musíme ísť na tvar miesta.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - myslím si, že keď majú občania nejaký problém, treba prísť
na mestský úrad, prípadne predložia písomne.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - hovorili sme o prístreškoch na autobusových zastávkach - chcel by som sa
spýtať za zastávku na Šťavici bude osadená, alebo nebude? Pri dopravnej nehode sa poškodila. Ďalej
evanjelický kostol a aj fara je v hroznom stave. Predavačky COOP Jednota Vás pozdravujú, hlavne tých,
čo im schválili tie otváracie hodiny do 19,00h.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - zastávku na Šťavici mali robiť mestské lesy (základy sú urobené), ale
nakoľko sa hovorilo o tom, že majú mať jednotný vzhľad, tak sme zatiaľ nič nerobili. Bol som aj ja
napadnutý za COOP Jednotu - bol tu návrh na predĺženie otváracích hodín od občanov, tak sme
vypočuli a hodiny sa predĺžili, ale my s tým neurobíme nič, to musí majiteľka určiť, my to to len
schvaľujeme. Treba jednať s ňou. Vypočuli sme len ľudí, netreba hneď obviňovať poslancov.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - rozprával som sa vedúcou predajne, že ona nevedela, že to vyšlo od
občanov, ale z mesta. A tú zastávku na Šťavici prečo mestské lesy by ju mali dať do poriadku, tam treba
vymáhať náhradu škody.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - riešime to cez poistenie.
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Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - poistnú udalosť riešilo mesto. Má byť jednotný plán zastávok. Začali
sme s prácami, urobili sme základy.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - a ohľadom otváracích hodín v COOP Jednote interpelovala aj
Mgr. M. Svobodová na minulom zastupiteľstve.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - chýbajú poklopy na kanáloch popri ZŠ.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - sú zabezpečené, len doskami.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak už z poslancov nemá nikto podnety a interpelácie,
prejdeme na pripomienky občanov.
Dušan Mihálik, občan - chcem sa opýtať, či budú kamery osadené aj na Malinovského ulici? Hneď aj
poviem prečo. Po urobení cesty a chodníkov na našej ulici, je problém s parkovaním áut na chodníku.
Susede chodí priateľ a parkuje priamo pred mojim domom, oslovil som ho, aby parkovali pri svojom
dome, nakoniec som z toho vyšiel zle ja, zavolali na mňa aj políciu, že som im poškodil auto.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - toto je vec spolunažívania. Keď sa vyskytne takýto problém
treba volať políciu.
Dušan Mihálik, občan - oni volali na mňa, lebo dostali výhražný list a mysleli si, že som ho poslal ja.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - podnet ste dali na mestskú políciu?
Dušan Mihálik, občan - nie nedal, oni dali podnet na mňa. Je mi jedno kde stoja, ale nech nestoja pred
mojím domom. A ten žľab, ktorý tam založili už ohli.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - takúto situáciu treba dať preveriť mestskej polícii. Ku
kamerovému systému neviem teraz odpovedať, kde presne budú ešte osadené kamery, keby sme
chceli mať pod dohľadom celý Tisovec, potrebovali by sme 500 kamier.
Dušan Mihálik, občan - urobil som chybu, že som si to nepofotil. Od vtedy keď boli policajti, už stoja
vzorovo. Preto sa pýtam, či tam budú osadené kamery.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - je ťažké riešiť takéto veci spolunažívania. Pre budúcnosť treba
odfotiť.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - otázka bola, či sa tam plánuje osadiť kamera lebo nie.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - v pláne máme rozšírenie kamerového systému. Uvidíme koľko
dostaneme finančných prostriedkov.
Dušan Mihálik, občan - a keď sa budú osádzať, treba ju hlavne ku žliabku, lebo tam čo sa robí (pijú,
fajčia). A keď takíto chodia po ulici, mohli ľahko poškodiť to auto a odniesol som si to ja.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - vytypovali sme lokality, pokiaľ prejde projekt, bude sa
rozširovať.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - mali by ste podať požiadavku ako občania Malinovského ulice na
osadenie kamery.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - jedno miesto tam myslím, že je naplánované. Neviem presne
kde.
Ingrid Čipková, občianka - ja by som chcela pripomienkovať chodník od Ľ. Štúra na železničnú stanicu,
ktorý sa už začal riešiť v roku 2017, ale potom sa zistilo, že patrí súkromnej osobe. Chodník je v zlom
stave, chceme naďalej, aby tam bol, preto s ním treba niečo robiť - spevniť, alebo aspoň vyviesť štrkom.
Sú tam diery a je to tam v čase dažďov dosť nebezpečné.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - majiteľka pozemku nesúhlasila, nechcela ísť do jednania.
Viem, že tú časť z vašej strany treba nejako spevniť.
Ingrid Čipková, občianka - my nemáme s tým problém, aby ten chodník tam bol naďalej, sme to
sprístupnili.
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ale tu je problém, že mesto nemôže investovať finančné
prostriedky do cudzieho majetku.
Ingrid Čipková, občianka - tak čo sa bude robiť?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - musíme počkať, kým majiteľka bude prístupná rokovaniam.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - mesto chcelo zámenu pozemkov a boli jej ponúknuté pozemky na
Bánove, kde má chatu, s čím majiteľka nesúhlasila.
Ingrid Čipková, občianka - môže sa stať aj to, že sa dohodnem s dotyčnou majiteľkou a chodník sa bude
musieť zavrieť, ale s tým občania nebudú spokojní. Mne osobne ten chodník nevadí, lenže ja budem
nútená, lebo sa to všetko váľa, budem si robiť plot.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - áno aj steká to tam rovno do dvora p. Šablatúru.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - viete sa s majiteľkou dohodnúť?
Ingrid Čipková, občianka - ja som s ňou hovorila, keď aj mesto bude investovať aj tak neurobí. Tiež
povedala, že keď sa chodník zavrie, tak sa zavrie. Nebola by som rada, keby sa chodník zavrel lebo je
to dobrá skratka.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - mesto nemôže investovať, pokiaľ toto nevyrovná. Znovu
majiteľku oslovíme, niečo jej ponúkneme na zámenu.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - chcela cestu na zámenu na Bánove.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - môžeme urobiť len minimálne úpravy.
Ingrid Čipková, občianka - bude to treba jednoznačne spevniť. Ľudia si tam urobili chodník.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ten chodník je tam min. 70 rokov. V mnohých veciach sa nedá
s pani majiteľkou diskutovať. Keď sa mala robiť cyklotrasa pre 15 m2 sa nezrealizovala, lebo majiteľka
bola proti, všetko bolo schválené, a nie je doteraz vybudovaná. Sú ľudia, s ktorými mesto nepohne.
V tomto roku to určite nebude možné. Nemáme to naplánované v rozpočte. Väčšie investície môžeme
robiť len vtedy, keď to bude vysporiadané. A ak sa nejaké veci urobia, tak len malé a aj to budeme
musieť prekonzultovať s majiteľkou. Ak sa nepodarí, tak sa bude musieť chodník zavrieť, alebo nech
majiteľka si to zavrie a napíše, že je to jej súkromný pozemok.
Ing. Ľubomír Vetrák, spoločnosť LUMAVE s.r.o. Veľké Teriakovce - na stretnutí s pani primátorkou mi
bolo povedané, že na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli nejaké pripomienky k stavbe
autoumývarne. Chcel by som počuť v čom je problém.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - problém bol, na minulom zastupiteľstve, neviem ako to povedal Ing.
Buchta, navrhol, aby sa začalo voči vám správne konanie, nakoľko ste stavbu začali skôr, ako bolo
vydané stavebné povolenie.
Ing. Ľubomír Vetrák, spoločnosť LUMAVE s.r.o. Veľké Teriakovce - povolenie - súhlas mesta na zbúranie
zastávky mám a aj na prípravné veci na stavbu. Ak je problém, budem musieť zastaviť všetky veci
a pozemok potom niekomu predať.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - vykonávali sa stavebné činnosti skôr, ako bolo vydané stavebné
povolenie. V čase rozostavanosti boli potrebné veci zakopané do zeme a nerobili sa len udržiavacie
práce.
Ing. Ľubomír Vetrák, spoločnosť LUMAVE s.r.o. Veľké Teriakovce - museli sme vybrať kábel, ktorý tam
nebol zakreslený.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - nehovorím o terajších prácach, ale o tých čo boli vykonané skôr, ako
bolo vydané stavebné povolenie.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - bývalý primátor vydal súhlasné stanovisko na odstránenie
zastávky a terénne úpravy. Mám ho tu, nechám ho kolovať.
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Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - nie je to doklad na odstránenie zastávky v zmysle stavebného
zákona.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - stavebné povolenie bolo vydané 30.11.2018 a právoplatnosť
nadobudlo v januári 2019. Stavba je v takom stave, ako je a majiteľ sa vyjadril, že chce autumývareň
spustiť do off roadu. Vyjadrite sa, čo ďalej s touto stavbou?
Milan Šlajfer, poslanec MZ - čo sa chcete k tomu vyjadrovať, keď sme to už schválili.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - interpelácia bola smerovaná len k prácam, ktoré sa vykonali do
vydania stavebného povolenia. My sa teraz k tomu nemáme čo vyjadrovať.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - práce, ktoré boli vykonané v minulom roku. Na zastupiteľstve
som požiadala o súčinnosť aj teba ako právne vzdelaného človeka, ako to máme naformulovať, keď
vám toto vadí.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - môžem sa na to pozrieť, ale nie som stavebník na to je Ing. Hecko.
Interpelácia smerovala k niečomu inému. Je platné stavebné povolenie, nemáme čo toto tu riešiť.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - tú stavbu schvaľovali poslanci.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ako ďalej, stavbe dávame zelenú?
Róbert Boháčik, poslanec MZ - ako minule povedal poslanec Ing. Kubíni, treba to dostavať, lebo aj ľudia
sa vypytujú kedy to bude.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - keď chcete postihovať jedného, tak všetkých, ktorí majú čierne
stavby.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - keď chceme, aby si občania plnili svoje povinnosti, tak aj mesto by
malo tak postupovať.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - treba tu povedať naše jednoznačné stanovisko, či má
pokračovať ďalej. Keď chceme, aby tá autoumývareň bola, netreba to potom riešiť.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - súhlasné stanovisko na odstránenie stavby nenahrádza povolenie.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - tie veci mali byť riešené v predchádzajúcom volebnom
období.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - projektant mal dať, čo všetko bude odstránené v územnom konaní.
Zrejme tu bolo spojené územné konanie so stavebným konaním. Predchádzalo tomu povolenie na
odstránenie stavby, tak to malo byť, ale tento dokument je len podporné stanovisko, to je nič.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - tento súhlas vydal na základe hlasovania poslancov.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - áno, ale je to len podporný doklad, a k tomu mali ísť iné dokumenty.
Karol Hruška, poslanec MZ - ako terajšie zastupiteľstvo môže vstupovať do toho, čo už bolo vydané.
Ing. Ľubomír Vetrák, spoločnosť LUMAVE s.r.o. Veľké Teriakovce - tak čo mám robiť?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - určite chceme, aby sa stavba dokončila. Pokračujte v stavbe.
Ing. Ľubomír Vetrák, spoločnosť LUMAVE s.r.o. Veľké Teriakovce - ja sa ospravedlňujem za
nedorozumenie. To stanovisko som považoval za konečné. Dosť som urobil na vlastné náklady, ako je
presun plotu materskej školy, postavil som autobusovú zastávku. Ešte som doniesol žiadosť na
odkúpenie parcely, ktorá patrí mestu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - k tejto žiadosti sa tu nebudeme vyjadrovať, žiadosť
odovzdajte zapisovateľke, ktorá ju dá zaevidovať.

K bodu 7) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu MESTA
TISOVEC na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021
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Ing. Barbora Pavková, hlavná kontrolórka mesta - pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala
zo zverejneného návrhu rozpočtu, ktorý bol spracovaný zamestnancami Oddelenia finančného
a majetkového. Je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami a dokumentami. Návrh rozpočtu
je spracovaný na základe východiskových údajov, ktoré sú obsahom rozpočtu verejnej správy na dané
obdobie a na základe rozpočtových požiadaviek jednotlivých oddelení predložených pri zostavovaní
rozpočtu. Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 12.03.2019 spôsobom v meste obvyklým na úradnej
tabuli a webovej stránke mesta, v zákonnej lehote a to najmenej 15 dní pred jeho schválením
v mestskom zastupiteľstve.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
b e r i e n a v e do m i e
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu MESTA TISOVEC na rok 2019 a výhľadovo
na roky 2020 a 2021
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 42/2019

K bodu 8) Návrh rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020
a 2021
JUDr. Mário Keleti, predseda Ekonomickej komisie - návrh rozpočtu ste dostali v písomnej podobe a bol
zverejnený aj na web stránke mesta, ako povedal hlavná kontrolórka mesta. Návrh rozpočtu bol
prejednaný 2x na neformálnom stretnutí poslancov mestského zastupiteľstva a tiež v Ekonomickej
komisii. K samotným položkám sa nebudem vyjadrovať, lebo by to bolo na dlho. Pripomienky a návrhy
poslancov a návrhy komisií boli zohľadnené a k niektorým sa vyjadril prednosta mestského úradu.
K zostavovaniu rozpočtu príjmovej časti sme pristúpili triezvo. Pri úprave rozpočtu môže dôjsť
rozpočtovými opatreniami aj k navýšeniu. Vo výdavkovej časti je prioritou splatenie úveru. Zhodli sme
sa na tom, aby si každá komisia zostavila priority na ďalšie 3 roky, aby bol zostavený na dlhšie obdobie.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - návrh rozpočtu bol zverejnený na web stránke mesta. Týmto
sa chcem poďakovať poslancom, že k zostavovaniu rozpočtu pristúpili zodpovedne a stretli sa aj na 2
neoficiálnych stretnutiach.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - určite ste zaregistrovali vyjadrenie Rady školy MŠ v Tisovci, v ktorom
boli určené priority, čo sa má urobiť, no nevidím ich zapracované v rozpočte. Prednosta mestského
úradu sa k tomu vyjadril písomne, no chcem vedieť prečo na Materskú školu Tisovec idú minimálne
prostriedky, keď to porovnám z Rimavskou Pílou.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - áno dostali sme písomné vyjadrenie a prioritne sa budú
riešiť tieto investičné akcie: rekonštrukcia elektroinštalácie školskej jedálne ZŠ (spracováva sa
projektová dokumentácia) - projekt MF SR; toto musíme zrealizovať v roku 2019. Pri materských
školách - strecha Materskej školy Rimavská Píla (projekt úrad vlády SR - 25000 eur); realizácia projektu
cez komunitu (vybavenie pre deti). V prípade priaznivejšieho vývoja, budeme sa snažiť presunúť po
polroku, uvidíme aké bude čerpanie rozpočtu, aj samotnej Materskej školy v Tisovci. Chceme sa tiež
zapojiť cez výzvu Ministerstva financií SR do projektu o získanie financií na rekonštrukciu
elektroinštalácie, ak by sme boli podporení, tak by sme ich chceli presunúť na materskú školu Tisovec.
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S riaditeľkou MŠ Tisovec som hovoril o zapojení do grantových schém, aby to sledovali. Budeme robiť
preto všetko, aby sme získali tie financie aj pre Materskú školu Tisovec. Výhoda na Rimavskej Píle je tá,
že sa dajú tam získať iné finančné prostriedky ako v Tisovci.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - rozpočet musí byť postavený minimálne vyrovnaný, mohli by sme ho
umelo nadsadiť, ale tie financie nám budú chýbať. Dali sa tam priority, aké sa dali. V júni prehodnotíme
príjmovú časť rozpočtu a následne prehodnotíme ďalšie investície. Do polroka chcem, aby sa rozpočet
držal triezvych odhadov.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - súhlasím, musíme sa zamerať na tie problémy, ktoré nám
treba riešiť prioritne. Nechceme však zabudnúť ani materskú školu. Je to výhľadovo, verím, že sa všetko
podarí urobiť za tieto 4 roky, aj iné veci, ktoré tam nemáte.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - preto je potrebné, aby sa rozpočet zostavil výhľadovo na ďalšie roky.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - to plánovanie je dôležité, aby sme vedeli na čo budeme
potrebovať financie.
Júlia Hodoňová, riaditeľka MŠ Tisovec - ja som bola na Rade školy MŠ, kde som informovala, čo sme
dali do návrhu rozpočtu. Prioritnou požiadavkou je elektroinštalácia, ktorá nevyhovuje už ani
z bezpečnostných dôvodov. Túto požiadavku dávam už niekoľko rokov. Rodičia sa pýtajú prečo to nie
je zapracované do rozpočtu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - snažíme sa platiť čo sa dá.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ – bude to schované pod rozpočtovým opatrením.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - budú sa podávať aj projekty, akonáhle sa podarí získať
finančné prostriedky, budú sa presúvať v rozpočte.
Júlia Hodoňová, riaditeľka MŠ Tisovec - pripravili sme 2 projekty na rozvíjanie aktivít, na investície sa
nedajú podávať.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - tým, že sa robia takéto projekty ušetria finančné prostriedky.
Ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k návrhu rozpočtu, prosím predsedu návrhovej komisie,
aby prečítal návrh na uznesenie.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
a) s c h v a ľ u j e
rozpočet MESTA TISOVEC na rozpočtový rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021, v znení prílohy
k tomuto uzneseniu
b) s c h v a ľ u j e
rozpočtované príjmy a výdavky na rozpočtový rok 2019, ako záväzné ukazovatele
c) s c h v a ľ u j e
rozpočtované príjmy a výdavky na rozpočtové roky 2020 a 2021, ako nezáväzné ukazovatele
d) u k l a d á
vedúcej Oddelenia finančného a majetkového zabezpečiť vypracovanie a predloženie podrobného
rozpisu jednotlivých položiek schváleného programového rozpočtu na rok 2019, pre predsedov
komisií pri mestskom zastupiteľstve a vedúcich oddelení mestského úradu
Z: Ing. M. Mišíková T: 15.04.2019
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 43/2019
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K bodu 9) Návrh na čerpanie z peňažných fondov mesta
JUDr. Mário Keleti, predseda Ekonomickej komisie - v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 a výhľadovo
na roky 2020 2021 sa uvažuje s realizáciou splátky Dexia Komunál Komfort úveru vo výške 244 000,00
eur. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na rezervnom fonde doporučujeme, aby tento fond
bol dotvorený presunom finančných prostriedkov vo výške
136 500,00 eur z fondu rozvoja
mesta, údržby budov a miestnych komunikácií za účelom skumulovania finančných prostriedkov, ktoré
budú použité z rezervného fondu za účelom krytia výdavkov mesta na rozpočtom nezabezpečené
úlohy (splátka úveru vo výške 244 000,00 eur).
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - aby ste boli v obraze, predtým sa banka volala Dexia banka.
Ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy, prosím predseda návrhovej komisie, aby prečítal návrh na
uznesenie.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
a) s c h v a ľ u j e
podľa §15 ods. 2 druhej vety zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 1 ods. 2 Smernice MESTA TISOVEC č.
1/2014 o peňažných fondoch mesta, použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja mesta,
údržby budov a miestnych komunikácií vo výške 136 500,00 Eur na tvorbu rezervného fondu
MESTA TISOVEC
b) s c h v a ľ u j e
podľa §15 ods. 2 druhej vety zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Čl. 3 ods. 3 písm. c) Smernice MESTA
TISOVEC č. 1/2014 o peňažných fondoch mesta, použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 244 000 Eur na krytie výdavkov mesta na rozpočtom nezabezpečené úlohy – na
krytie splátky Dexia Komunál Komfort Úveru
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - aby Vás nemýlilo, teraz je to Prima banka. Dávam návrh na
hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 44/2019

K bodu 10) Návrh rozpočtu Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec na rok 2019
a výhľadovo na roky 2020 a 2021
PaedDr. Katarína Dominiková, riaditeľka ZŠ Dr. V. Clementisa - návrh rozpočtu vám bol predložený
v písomnej forme. Prioritou pre nás je rekonštrukcia školskej jedálne, nakoľko nám narastie počet
stravníkov a musíme mať v poriadku zariadenie, ako je elektroinštalácia (opatrenie stravovanie
zadarmo), aj v škole. Tiež vznikne 1 nové pracovné miesto. To sú všetky náklady spojené s týmto
opatrením (obedy zadarmo).
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ešte nás čaká ďalšie opatrenie, ktorým budeme riešiť odpady
a kopu ďalších vecí.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - obedy zadarmo, nebudú zadarmo.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - áno, obedy zadarmo, nás budú stáť veľmi veľa.
PaedDr. Katarína Dominiková, riaditeľka ZŠ Dr. V. Clementisa - už sa to prezentuje tak aj v médiách.
Tiež elektronické triedne knihy vstupujú do kurzu, tým pádom budeme musieť zabezpečiť počítače do
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tried, ktoré sme už dostali sponzorsky.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dostali ste počítače a od koho?
PaedDr. Katarína Dominiková, riaditeľka ZŠ Dr. V. Clementisa - dostali sme 15 počítačov od SLSP a.s.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - je dosť tých 10 000 – 11 000 eur na projekt elektroinštalácie?
PaedDr. Katarína Dominiková, riaditeľka ZŠ Dr. V. Clementisa - na elektroinštaláciu, teraz neviem
povedať, dali sme si to len teraz naceniť.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - čo ak bude potrebná vyššia suma 15 000,00 eur alebo viac? Čo ak
bude podcenené?
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - čo ak bude potrebných 5 000,00 eur?
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - upraví sa to potom rozpočtovým opatrením.
PaedDr. Katarína Dominiková, riaditeľka ZŠ Dr. V. Clementisa - dali sme to naceniť, budeme vedieť na
budúci týždeň.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - keby ste mi povedali, nemuseli ste čakať, mohli ste to mať hneď.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - budeme to riešiť za pochodu. Ak už nemáte žiadne
pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh
doplneného znesenia.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
s c h v a ľ u je
v znení prílohy rozpočet Základnej školy Dr. V. Clementisa v Tisovci na rozpočtový rok 2019, ako
záväzný ukazovateľ a rozpočet na rozpočtové roky 2020 a 2021, ako nezáväzný ukazovateľ
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 45/2019

K bodu 11) Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tisovec na rok 2019
a výhľadovo na roky 2020 a 2021
Mgr. Milan Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy - návrh rozpočtu Vám bol predložený
v písomnej forme. Priority ZUŠ sme začali plniť už pred 2 rokmi. Začali sme riešiť materiálno-technické
zabezpečenie. Potrebné je naplniť toto materiálne zabezpečenie (zakúpiť nástroj violončelo, technické
veci ako je kamera, fotoaparát), nakoľko očakávame kontrolu z Asociácie základných umeleckých škôl
SR. Najväčšie problémy sú zastrešené. Ďalej sa nám podarilo získať späť do pracovného pomeru
staronového pedagóga na gitaru.

Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dôležité je, že mzda pre tohto pedagóga sa bude riešiť cez
projekt.
Mgr. Milan Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy - áno, splnili sme podmienky projektu Cesta
na trh práce. Takže mzda bude zastrešená z projektu na celý jeden rok.
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - takže tie finančné prostriedky na mzdu sa ušetria a môžu sa
použiť inde. Ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedu návrhovej
komisie, aby prečítal návrh na uznesenie.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
s c h v a ľ u je
v znení prílohy rozpočet Základnej umeleckej školy v Tisovci na rozpočtový rok 2019, ako záväzný
ukazovateľ a rozpočet na rozpočtové roky 2020 a 2021, ako nezáväzný ukazovateľ
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 46/2019

K bodu 12) Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec
Ing. Karol Kubíni, predseda Komisie školstva, vzdelávania a mládeže - podrobnosti financovania
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení upravuje VZN o určení finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec, ktoré bolo schválené uznesením MZ
dňa 21.12.2012. Mesto určuje ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový
ukazovateľ. Východisko pre stanovenie výšky dotácie na žiaka a dieťa na rok 2019 bol návrh rozpočtu
na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - v zmysle zákona sme povinní rozdeliť na originálne
kompetencie výšku dotácie na jedného žiaka, ako výkonový ukazovateľ, ktorý vychádza z návrhu
rozpočtu, teraz už zo schváleného rozpočtu. Kde boli ponížení externé príjmy a vydelené počtom
žiakov. Pre základnú školu na školský klub detí a školskú jedáleň a pre základnú umeleckú školu na
financovanie bežných výdavkov.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
s c h v a ľ u je
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území MESTA TISOVEC
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 47/2019
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Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných
10 poslancov, z toho za schválenie nariadenia hlasovalo 10 poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.

K bodu 13) Účtovná závierka spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. za rok 2018
a Plán hospodárenia spoločnosti na rok 2019
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - materiály ste dostali pred zasadnutím,
nakoľko dozorná rada zasadala len teraz v pondelok. Účtovnú závierku za rok 2018 máte
k nahliadnutiu. Za rok 2018 SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. zamestnávala 12 stálych zamestnancov
a 2 na dohodu. Počas roka opäť skončil 1 pracovník, ktorého bolo veľmi ťažké okamžite nahradiť.
Hlavnou činnosťou spoločnosti bola výroba a rozvod tepla. Z objednaného množstva 4,452GWh sme
vyrobili 4,375 GWh, čo predstavuje pokles výroby tepla o 6% oproti roku 2017 (4,654GWh). Skutočná
cena variabilnej zložky (VZ) je 0,0290 €/kWh. Cena stúpla o 0,35% oproti roku 2017 (0,0289). Výroba
tepla z drevnej štiepky predstavuje 99,5% celkovej výroby. Zemný plyn bol používaný len pri revíznych
prehliadkach a väčších poruchách kotlov. Cena fixnej zložky zostala (FZ) 278,4026 €/kW pri zníženom
regulačnom príkone 874,20kW oproti roku 2017 (915,687 kW). Poklesom regulačného príkonu pri
nezmenenej cene fixnej zložky o 41,487 kW sme znížili náklady na cenu tepla o 11 550 € pre obyvateľov,
ale zároveň aj príjmovú časť pre spoločnosť. Cena s DPH v starých jednotkách je 27,17 €/GJ. Oproti
roku 2017 celková cena tepla stúpla o 0,1% (27,14 €). Naša spoločnosť nakupuje teplo zo štiepky od
Bastav s.r.o. za zmluvne dohodnuté ceny. Kotolne na zemný plyn ostávajú ako záložné zdroje. V roku
2019 je schválený návrh max. ceny: VZ 0,0316 €/kWh a FZ 288,9650 €/kW regulačného príkonu
(853,4834 kW). Regulačný príkon je opäť znížený o 20,1766 kW (2,37%) oproti minulému roku
(874,20/kW). Pokles regulačného príkonu je dôsledok neustáleho znižovania predaného množstva
tepla. Ďalšou činnosťou spoločnosti v roku 2018 bol vývoz TKO pre Mesto Tisovec a m. č. Rimavská
Píla vozidlom LIAZ zakúpeným v roku 2007. V decembri 2017 bolo nutné vykonať na vozidle väčšiu
opravu za 8 447 € - celú zadnú časť (zdvíhacie a podávacie zariadenie) bolo nutné vymeniť z iného
použitého vozidla vo firme Redox Lučenec, aby bola zachovaná funkčnosť vozidla. V druhej polovici
roka 2018 bol prevádzaný našou posádkou vozidla aj zber biologického odpadu v Tisovci na vozidle
Mercedes Rotopress. V roku 2019 si uvedený zber začal MsÚ Tisovec vykonávať už vlastnou posádkou.
Z ostatných činností spoločnosti sme poskytovali služby Mestu Tisovec ako napr.: - zimnú údržbu
komunikácií, kosenie cintorínov, auto dopravu, pohrebné služby; - údržbu verejného osvetlenia a
mestského rozhlasu, malopredaj tovaru, služby poisťovne Kooperativa, informačné centrum, zberné
stredisko logistickej spoločnosti DHL Parcel Slovensko, s.r.o. Bratislava; - dokončili sme výstavbu pravej
strany chodníka na Francisciho ulici, v MŠ Tisovec sme vybudovali dopravné ihrisko, na Rudovom dvore
boli prevedené zemné práce na úprave terénu; Naša spoločnosť v roku 2018 spravovala 154 bytov 1kategórie a 66 bytov 2-kategórie, kde poskytovala kompletné služby v oblasti údržby a správy bytov. V
roku 2018 bol dosiahnutý negatívny hospodársky výsledok 26 673,31 € pri výnosoch 529 122,81 € a
nákladoch 555 796,12 €. Za rok 2018 boli účtovne vytvorené aj opravné položky k nákladovým
položkám vo výške 11 484,60 € (pohľadávky z neuhradených Fa - CSM) a 8 453,63 € z tovaru v predajni
kníhkupectva. Celková strata za rok 2018 je potom 46 611,54 €. Neuhradená strata minulého obdobia
predstavuje sumu 68 390,81 €. Príčina negatívneho výsledku je v poklese regulačného príkonu FZ
tepla. V oblasti tržieb sa nepodarilo naplniť plán hlavne v maloobchodných činnostiach, aj pri
cintorínskych poplatkoch (menej pohrebov za tie roky). Negatívny dopad majú aj nízke ceny našich
služieb, ktoré je nutné v tomto roku navýšiť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - myslím, že úmrtí je veľa, ale nie všetky sú zabezpečované
vašou spoločnosťou.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - myslím za dom smútku, obradov je
menej.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - bolo ich niekedy aj 77 a teraz je okolo 50 obradov.
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Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - hlavnou príčinou straty ako som
povedal, je pokles v regulačnom príkone FZ tepla. Pri maloobchodných prevádzkach stúpla strata,
budeme musieť s tým niečo robiť, pretože máme veľa tovaru na sklade, ktorý je už málo predajný. Plán
sa postavil dosť reálne, no nemali sme uistenú ešte príjmovú časť zo strany mesta, čo sa týka investičnej
výstavby, to treba ešte dohodnúť, čo sa bude robiť. Preto sa plán ešte nepredložil. Tiež sme ponížili
položky na autodoprave.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - plánom sa budeme zaoberať na budúcom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - ja len vysvetľujem, prečo sa plán teraz
nepredložil. Sú tu aj členovia dozornej rady, ktorí sa môžu vyjadriť k správe.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - dohodlo sa, že s vedením mesta urobíme stretnutie, aby sa vedelo, aké
služby budú zabezpečované SMT a ktoré nie. Dáme stanovisko na aprílovom mestskom zastupiteľstve.
Treba brať do úvahy, že je to mestská spoločnosť, jasné, že sú tu spoločnosti, ktoré vedia poskytnúť
službu lacnejšie, ale tým by sme potopili SMT.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - hovorila som s predsedom dozornej rady, hovoril, že by už
mal byť zdravotne dobre, určite sa stretneme. Rozpočet spoločnosti keď nie je prebytkový, musí byť
aspoň vyrovnaný. Som rada, že audit ukáže ako ďalej. Mesto sa musí sa správať tak ekonomicky, aby si
služby zabezpečovalo s čo najnižšími nákladmi. Tiež budeme musieť sedieť a pouvažovať aké služby sa
budú musieť rozšíriť, aby sa rentabilita zvýšila.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - je to mestská spoločnosť, ktorá je platcom DPH, ale zháňame ľudí firmy,
ktoré nám napr. povyhŕňajú sneh za určitý poplatok, v prvom rade by sme mali podporiť mestskú
spoločnosť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ale musíme mať na to dostatok financií.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - k výsledku hospodárenia sa chcem opýtať, v časti 502 Spotreba
energia - teplo variabilná zložka - plán je 99 122,00 eur a skutočnosť je 121 690,60 eur. Prečo to je? Je
to 20% rozdiel oproti plánu.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - plán sa postaví podľa objednaného
množstva, ktoré sa objednáva na predaj a skutočnosť je to, čo nakúpim. Neviem naplánovať to
množstvo, preto je taký rozdiel. Fixnú zložku viem vypočítať takmer presne.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - je tam 20% nárast.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - áno, v roku 2018 bolo objednané
množstvo tepla 4,4 GWh (na tom som staval variabilnú zložku), ale nakúpili sme 5,3GWh.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - prečo to potom nesedí z výnosmi na 602, kde príjmy boli plánované
na 143 574,00 eur a skutočnosť je 126 897,53 eur. Keď viac nakúpiš, viac predáš. Aj tie výnosy by mali
byť vyššie.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - predali sme toľko koľko sme predali.
Predali sme 4,375GWh a toto sa vynásobí cenou tepla 0,0290 eur/kWh a tým dostanete tú sumu 126
897,53 eur. Plánoval som predať viac, lebo som mal aj viac objednaného.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - to mi je jasné, plánoval si pri nákladoch 99 122,00 eur, výnos je 143
574,00 eur, ale reálne je skutočnosť 121 690,60 eur a výnos je 126 897,53 eur. Náklad vzrástol
o 20 000,00 eur a plánovaný výnos klesol o 20 000,00 eur. Neviem čím to je.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - jednoducho to tak je, merače sú
ciachované a overované každé 4 roky. Musíme sa držať týchto meračov. V pláne je podľa objednaného
množstva (plánované viacej) a skutočnosť je menej.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - vypadá to ako keby si teplo kúpi od prvovýrobcu a reálne si ho
nepredal.
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Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - áno. Nakupujeme teplo na kotloch, ide
to cez všetky rozvody a potom ide k občanovi a od meračov sa to teplo predáva. Straty tam sú také,
aké vyšli.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - tak treba s tým niečo robiť.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - rozvody máme predizolované, položené
v zemi, či je to meračmi, neviem. Začali sme robiť energetický audit, len sme ho nedokončili, lebo bol
nákladný. Ja stále nakupujem teplo, čiže mne ten merač ukáže za kotlom koľko sme vyrobili.
Prevádzkujeme kotolňu a ten merač je fakturačným meradlom pre spol. BASTAV,
na základe
ktorého nám fakturuje to množstvo. A potom sú merače v bytových domoch, ktoré sú fakturačné
meradlá pre občanov-odberateľov. Oproti roku 2017 je to väčší pokles. Či je to tým, že musíme hriať
vodu v kotloch na 60˚C a v rozvodoch sa stále krúti, ale keď ľudia to teplo nezoberú, tá voda sa stále
v rozvodoch krúti a chladne, potom musíme tú vodu v kotloch dohrievať na tých 60˚C.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - treba vplývať na občanov, aby to teplo odoberali.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - mnohí občania prešli na elektriku (bojler).
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - áno prešli, u nás cca 3-4 občania, ale
ako je to u iných správcoch bytových domoch.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - budem rada, ak sa ako predseda Ekonomickej komisie
zúčastníš toho stretnutia s dozornou radou.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - iniciatívne som bol aj na prvej dozornej rade, aby som bol
informovaný o problémoch spoločnosti. Ak sa bude dať, prídem.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - ja by som len prečítala stanovisko dozornej rady, ktorá
doporučuje schváliť návrh na vykrytie hospodárskeho výsledku za rok 2018 a previesť ho na účet
nerozdeleného zisku a strát z minulých rokov. A doporučujeme schváliť účtovnú závierku.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - na neuhradenú stratu z minulých rokov sa preúčtuje tá
vykázaná strata? Tak to uvedieme v uznesení?
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - áno.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - chcem sa opýtať koľko je neplatičov a aká je to suma z tejto
straty?
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - v tejto sume to nie je uvedené, to je len
rozdiel príjmovej a nákladovej časti. Na poslednej strane výsledku hospodárenia sú uvedené tovar na
sklade, finančné prostriedky a pohľadávky z obchodného styku/odberatelia – 790 80,59 eur,
pohľadávky za byty – 34 249,29 eur a záväzky z obchodného styku/dodávatelia – 47 585,28 eur
a záväzky - vyúčtovanie – 40 805,16 eur. Laicky ľudia sú nám dlžní 34 000,00 eur a ja po vyúčtovaní
roku 2018 im budem vracať 40 000,00 eur. Tým, ktorí mali napr. nedoplatok a teraz budú mať
preplatok, tak to sa len účtovne započíta. Výška nedoplatkov za byty je taká aká je, ale v máji keď sa
urobí vyúčtovanie po bytoch, teraz viem povedať len celkovú sumu 40 000,00 eur, čo som povinný
vrátiť, tak sa im to len započíta s tými položkami. Sú tam aj pohľadávky za byty staršieho dáta, ktoré
nie sú vymožiteľné normálnou cestou, budeme sa musieť zaoberať s tým, aby sme tie financie od ľudí
dostali. Problém je, že niektorí vyhlásili osobný bankrot.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - koľko sú tie prechádzajúce pohľadávky, lebo viem, že jedna
naša občianka má dlh cca 5 000,00 eur. Budete sa musieť s tým zaoberať, resp. už ste sa mali s tým
zaoberať.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - zaoberali sme sa (výzvy), ale keď občan
má exekúcie aj z iných strán, tak sú uprednostňované. Súdnou cestou to nedostaneme. Nepotvrdzovali
sme ľuďom rôzne príjmy (dávky), snažili sme sa ľudí v minulosti presvedčiť, aby sme boli poberateľom
tej dávky priamo my. Na jej podnet sa to muselo zastaviť, teraz to nevieme robiť nič. Od tej doby
prestala platiť.
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JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - jedna občianka si urobila osobný bankrot a teraz je v Thajsku a ďalej
neplatí. Jediná cesta je vydražiť ten byt, len musíme počkať kým dlh nebude 2 000,00 eur, lebo dražba
sa nebude môcť uskutočniť v zmysle zákona.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - treba to povedať, lebo keď ľudia na zázname uvidia aká je
strata obchodnej spoločnosti, čo je dosť vysoká, tak treba povedať aj to, že sú aj takíto občania
a povedať v globále aký je ten ich dlh.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - zhruba máme pohľadávky staršieho
dáta vo výške 10 000,00 eur, s ktorými je problém.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - zameriaval si sa na to, ako sú obchodné prevádzky a iné veci,
ale tieto veci si nepomenoval.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - táto pohľadávka neovplyvnila výšku
straty. V príjmovej časti sú vystavené faktúry a tie sú na iných účtoch. V tržbách sú financie, ktoré sme
vyfakturovali, aj keď sme ich fyzicky nedostali, ale do výnosov počítam plnú výšku.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - máš vytvorené opravné položky na tieto staré
pohľadávky?
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - z bytov sa nevytvárali, audítor nesúhlasí
s účtovníctvom bytov a vôbec všetku bytovú agendu sme museli dať mimo. Takisto sú tu úvery, ktoré
majú bytové domy a tie sa tiež nezahrnuli do tohto výsledku. Sú to financie na spoločnosť, ale sú to
financie občanov. Spoločnosť je len správca a financie občanov, len spravujeme.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - ja som sa chcel len opýtať k tým dlhodobým
pohľadávkam bola niekedy vytvorená opravná položka?
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - nie. Za byty nie, ani teraz nie. Tých
11 500,00 eur je len za konkurz za CSM-ky.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - s audítorom treba konzultovať, ako niektoré veci poriešiť.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - konzultovali sme to s ním, už vlani si to
takto predstavoval. Preto vlani dal správu takú ako dal, lebo sme to nespravili. Urobili sme to teraz.
Vytvárať opravné položky na tovar, ktorý je na predajni už 2-3-4 roky, podľa mňa nemá zmysel, ale
audítor na tom trval, že to tam je. Ten tovar sa nepredal napr. pred 3 rokmi, ale sa predá zajtra, a už
ho musíme osobitne evidovať a musíme osobitne pripočítať k príjmom. Umelo navýšime príjem.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - nemá takú hodnotu ako bol nakúpený pred 3-4 rokmi.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - predajná cena nie je znížená, napr.
knižky ostala.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - ale za tú cenu ju už nikto nekúpi, keby sa niečo
precenilo.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - to neviem povedať, či tá hodnota knižky
klesne. Niečo sme aj preceňovali.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - je to na dozornej rade a jej odporučenie. Ak už nemáte žiadne
pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na
uznesenie.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. za rok 2018
B)

berie na vedomie
stanovisko Dozornej rady podľa predloženého zápisu
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C)

D)

súhlasí
so schválením Účtovnej závierky obchodnej spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. za rok
2018
splnomocňuje
primátorku mesta, konajúcu ako Valné zhromaždenie k prijatiu uznesenia, kde vykázaná strata
obchodnej spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. za rok 2018 vo výške 46 611,54 Eur sa
preúčtuje neuhradenú stratu minulých rokov

Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 48/2019

K bodu 14) Účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2018
a Plán hospodárenia spoločnosti na rok 2019
Ing. Karol Kubíni, riaditeľ spol. Mestské lesy Tisovec s.r.o. - Spoločnosť Mestské lesy Tisovec s.r.o.,
ktorej stopercentným vlastníkom je Mesto Tisovec, hospodári na lesných pozemkoch mesta Tisovec
o výmere 2451,91 ha. Od roku 2016 a následne 2018 užíva spoločnosť aj nelesné pozemky vo
vlastníctve mesta o výmere 285,68 hektárov. Hlavným predmetom činnosti je hospodárenie na lesných
a nelesných pozemkoch mesta, drevárska prvovýroba (výroba stavebného reziva), drevárska
druhovýroba (stolárska dielňa), služby v odvoze dreva, preprava sypkých materiálov a zemné práce
s bagrom. Rok 2018 bol šiestym rokom hospodárenia podľa prebiehajúceho Programu starostlivosti
o lesy (PSL), platného na roky 2013-2022. Podľa PSL bola na jeho začiatku stanovená výška ročnej ťažby
(bilancovaný etát) na 14 972 m3. Uvedená výška ťažby je 1/10 z celkového objemu dreva predpísaného
na ťažbu programom starostlivosti o lesy na roky 2013-2022. Vplyvom spracovávania vetrovej a
podkôrnikovej kalamity z predchádzajúcich rokov klesol bilancovaný etát po ukončení roka 2018 na 11
572 m3. Práve negatívny vplyv biotických a abiotických faktorov ovplyvňuje dlhodobo hospodárenie
spoločnosti a postupne navyšuje podiel náhodnej ťažby na celkovej ťažbe. Už po vetrovej kalamite
Alžbeta z roku 2004 sa začal stupňovať tlak podkôrneho hmyzu na smrekové porasty a v kombinácii s
občasnými vetrovými kalamitami sa v nasledujúcich rokoch tento problém stupňoval. K celkovému
vývoju neprispeli ani ďalšie faktory, ako ochranou prírody presadzované bezzásahové režimy v
smrekových porastoch okolitých subjektov, nevykonávaná alebo neskoro realizovaná hospodárska
činnosť menších vlastníkov na tzv. bielych plochách porastených smrekom (poľnohospodárska pôda
porastená drevinami), verejné obstarávania u štátneho subjektu práve
v čase, keď je potrebné
urýchlene vykonať opatrenia proti šíreniu škodlivého činiteľa, ale napríklad aj z rôznych dôvodov
nedostatočne vykonávaná porastová hygiena po ťažbách v lesných porastoch. Problém nabral kritický
spád po vetrovej kalamite Žofia z mája 2014, kedy súbežne s jej spracovaním bolo potrebné
spracovávať aj podkôrnikovú kalamitu a ktorej spracovanie je aj v súčasnosti nielen lesníckym, ale aj
ekonomickým problémom. Vplyvom týchto udalostí sme v rokoch 2014-2017 výrazne prekročili naše
ťažbové možnosti. Ich výsledkom bol každoročný nárast obratu firmy, z čoho samozrejme vyplynuli aj
veľmi dobré hospodárske výsledky týchto rokov a ktoré sa následne premietali do vysokých nájmov
pre mesto Tisovec a investícií do rozvoja firmy. Pre rok 2019 spoločnosť plánuje hospodárskou
činnosťou nadviazať na rok 2018, samozrejme v závislosti od rozsahu podkôrnikovej kalamity. S tým
súvisí aj očakávaný obrat firmy, ktorý je viazaný hlavne na tržby z predaja dreva. Aj napriek tomuto
trendu bude potrebné ďalej investovať do obnovy kalamitných plôch (uhadzovanie, zalesňovanie,
ochrana proti zveri a burine) a tiež do pestovnej činnosti (prečistky) a údržby lesnej dopravnej siete.
Časť investícií si vyžaduje aj bežná údržba budov (administratíva, garáže, stará správa). Investície
väčšieho rozsahu spoločnosť neplánuje, vzhľadom
k súčasnej reálnej ekonomickej situácii. Na
základe týchto skutočností, ktoré sa prejednali na dozornej rade, bude potrebné stanoviť primeranú
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výšku nájmu pre rok 2019. Dôležité je pripomenúť, že pravidelne zabezpečujeme dodávky palivového
dreva pre miestne obyvateľstvo, a aj v roku 2018 pri cene 25 euro/za priestorový meter, vrátane
dopravy, vykazujeme dlhodobo stratu za každý takto spracovaný kubík. Pri dodávkach za rok 2018 v
objeme 937 m3 (list. palivo), vznikla strata viac ako
16 tis. eur (pri porovnaní s trhovou cenou
list. vlákniny-SCP Ružomberok). Preto od 1.1.2019 sme zvýšili cenu na 35 euro/prm, ale je potrebné
prehodnotiť postupné zvyšovanie ceny tak, aby táto výroba nebola stratová. Celkovo sme za rok 2018
spracovali 11 796 m3, z toho 9 875 m3 ihličnatého
a 1 921 m3 listnatého. Priemerná cena na
ťažbu dreva bola 17,25 €/m3. V celkovom objeme je započítané aj spracovanie kalamity na nelesnej
pôde v k. ú. Rimavská Píla v objeme 380 m3 (ihl. 74 m3 a list. 306 m3), a výrub na Šťavici 56 m3 (všetko
list.). Objem náhodnej ťažby z celkovej, predstavuje na lesných pozemkoch 96,9%. Predali sme 10 234
m3 dreva (8933 m3 ihlič. a 1301 m3 list.). Tržby za predaj predstavujú 456 106 € (63,9% z celkových
tržieb). Celková priemerná cena za predaný 1 m3 dreva je 44,56 € (pri ihličnatej je 43,99 €, pri listnatej
48,53 €). Podiel jednotlivých sortimentov bol nasledovný: ihličnaté drevo III.A/B...16,4%, III.C...16,3%,
III.D...18,6%, VL...35,9%, listnaté drevo III.A/B ...2,0%, III.C...0,3%, III.D...0,05 %, VL 10,4 %. Predaj
palivového dreva bol v objeme 1 057 m3,
z toho 937 m3 list. a 120 m3 ihl., (tržby 18 249 €, podiel
2,55% z celkových tržieb). Tržby za samovýrobu palivového dreva predstavujú 1 490 eur (0,20% z
celkových tržieb). Tržby za služby (doprava, porez, báger, nájom) činia 32 599 € (4,56% z celkových
tržieb). V piliarskej výrobe sme spracovali 2036 m3 dreva (17,26% z celkovej ročnej a 20,61% z ihličnatej
ročnej ťažby). Tržby dosiahli 192 395 € (26,95% z celkových tržieb). Predali sme 1119 m3 reziva (tržby
177 867 €, priemerná cena 158,95 €/m3), 491 m3 odrezkov (tržby 11 227 €, priemerná cena 22,87 €/m3)
a 170 m3 pilín (tržby
3 300 €, priemerná cena 19,41 €/m3). Prevádzkou piliarskej výroby sme v
roku 2018 dosiahli pridanú hodnotu 8 eur na 1 m3 spracovaného dreva. V stolárskej výrobe sme
dosiahli tržby 2 592 eur (0,36%
z celkových tržieb).
Predaj drevnej štiepky na energetické účely 1 974 eur (0,28% z celkových tržieb). Ostatné príjmy (predaj
nakúpenej guľatiny) boli 8600 eur (1,20% z celkových tržieb). Celkový obrat spoločnosti Mestské lesy
Tisovec s.r.o. v roku 2018 dosiahol sumu 714 007 eur. Pre porovnanie s rokom 2017 sme vyťažili menej
o 9192 m3 dreva (pokles o 43,8%), stúpli nám náklady na ťažbu o 1,80 €/m3,
a to hlavne kvôli
nasadeniu lesných lanoviek a náročnosti spracovania kalamitných plôch (veľká približovacia
vzdialenosť, priemerná objemovosť). Priemerné speňaženie dreva je vyššie o 5,27 €/m 3. V drevárskej
výrobe sme spracovali viacej o 245 m3 dreva (nárast o 13,67 %) a dosiahli sme výťaž 54,96% (nižšia ako
vlani). Pre rok 2019 plánujeme ťažbu vo výške 11 500 m3 dreva. Z toho na lesných pozemkoch 10 000
m3 a 1500 m3 na nelesných pozemkoch. Za priaznivých okolností (nižšia kalamita), by sme radi znížili
ťažbu na lesných pozemkoch a naopak podstatne zvýšili hospodársku činnosť na nelesnej pôde.
Výrazné zníženie v roku 2018 z dôvodu poklesu bilancovaného etátu o takmer
3 500 m3,
bude potrebné aj v najbližších rokoch udržať, aby v ďalšom decéniu (plán na 10 rokov) nedošlo k
výraznému poklesu celkovej ťažby, čo by mohlo citeľne obmedziť fungovanie spoločnosti ML Tisovec
(pracovné miesta, nájom, bežné hospodárenie v lese). Priebežne počas roka 2018 sa vykonávali práce
aj v pestovnej činnosti. Vykonala sa príprava plôch pred zalesňovaním (uhadzovanie) na ploche 9,24
ha, prečistky na ploche 56,59 ha, zalesňovanie 27 200 ks sadeníc, ochrana proti burine vyžínaním 3,0
ha a ochrana proti zveri natieraním 42,87 ha. Veľké množstvo práce sa vykonalo aj pri údržbe lesnej
dopravnej siete (LDS). Celkové náklady na pestovnú činnosť boli 41 108 eur. V roku 2018 sme v rámci
výzvy na Pôdohospodárskej platobnej agentúre podali „Žiadosť o poskytnutie podpory v lesnom
hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov“. Naša žiadosť bola úspešná a podarilo sa
nám získať sumu 51 442 eur. Podpora je poskytnutá formou dotácie na celkovú požadovanú plochu a
je podmienená vykonaním určitého súboru prác v pestovnej činnosti a výchovnej ťažbe. Vlastníkovi
lesných pozemkov mestu Tisovec, bol vyplatený nájom
20 000 eur, nájom za
obhospodarovanie nelesnej pôdy v k. ú. Rim. Píla 3 600 eur a 1 578 eur, daň
z nehnuteľnosti
vo výške 14 823 eur, daň mestu Hnúšťa 511 eur. Ostatné dane 281 eur. Dôležité je započítať aj sumu
48 354 eur, ktorú mesto dostáva ako náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania v NPR
Šarkanica. Počas roku 2018 uskutočnila spoločnosť len niekoľko menších investičných akcií (údržba a
opravy areálu a skladových priestorov). Najdôležitejšou bola dostavba rámovej píly (gáter) G45M v
priestoroch drevárskej výroby. Okrem samotného spustenia prevádzky nového stroja sa vykonalo
dokončenie stavebných úprav s cieľom skvalitniť a zefektívniť drevársku výrobu. Od tejto investície
očakávame hlavne celkové zvýšenie objemu a produktivity práce. Náklady na výstavbu dosiahli sumu
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70 tis. eur. Počas celého roka 2018 sme podporovali finančne aj materiálne rôzne kultúrne, či športové
podujatia. Naďalej ponúkame širokú škálu služieb v doprave dreva, preprave sypkých materiálov,
predaji stavebného reziva, palivového dreva, porezu dreva, stolárske práce a terénne práce zemným
strojom - bagrom New Holland. Počas celého roka 2018 sme zabezpečili prácu pre približne 40 ľudí.
Prioritne zamestnávame ľudí z Tisovca, Rimavskej Píly a okolitých obcí. Výkazy (ziskov a strát, súvaha,
lesná hospodárska evidencia) týkajúce sa ekonomiky a lesníctva môžem prípadným záujemcom
predložiť na ich osobné požiadanie. V prílohe Vám tiež prikladám v tabuľkovej forme Plán hospodárenia
na rok 2019.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - správa bola podaná podrobne, ak nemáte žiadne pripomienky
a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenia.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2018
B) b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko Dozornej rady podľa predloženého zápisu
C) s ú h l a s í
so schválením Účtovnej závierky obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2018
D) s p l n o m o c ň u j e
primátorku mesta, konajúcu ako Valné zhromaždenie k prijatiu uznesenia, kde vykázaný zisk
obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2018 vo výške 2 833,00 Eur sa použije
na tvorbu kapitálového fondu
E) s c h v a ľ u j e
Plán hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. na rok 2019
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 49/2019

K bodu 15) Prenájom pozemkov vo vlastníctve MESTA TISOVEC
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - na minulom zasadnutí mestského
zastupiteľstva sme sa zaoberali žiadosťou spol. White Taxi s.r.o. o prenájom časti pozemku za účelom
zriadenia stáleho parkovacieho miesta pre vozidlo taxislužby. Zámer prenajať predmetnú časť
pozemku sme schválili a bol zverejnený aj zámer prenajať majetok mesta na web. stránke mesta.
Komisia doporučuje schváliť prenájom časti pozemku pre spoločnosť White taxi s.r.o. na dobu 2 rokov
od 01.04.2019 - do 31.03.2021, za 3,40 eur/m2/rok, to znamená za celkovú sumu 56,10 eur/rok.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - do uznesenia by bolo dobré zapracovať dobu prenájmu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - súhlasím, ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy
k tomuto bodu, prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenia.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
v zmysle §12 ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu,
ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
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neskorších predpisov a uznesenia MsZ č. 34/2019 zo dňa 27. februára 2019, prenájom nehnuteľného
majetku, a to:
a to parcelu č. CKN 3127/1, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
16,5 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (poskytovanie iných verejno-prospešných služieb),
pre spoločnosť White Taxi, s.r.o., so sídlom Daxnerova 1109, 980 61 Tisovec, za 3,40 €/m2/rok, to
znamená za celkovú sumu 56,10 Eur/rok, na obdobie od 01.04.2019 do 31.03.2021
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 50/2019
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 10
poslancov, z toho za prenájom majetku mesta hlasovalo 10 poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.

K bodu 16) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve MESTA TISOVEC
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - na komisii sme zaoberali žiadosťou
p. Miroslava Bindasa o odpredaj pozemku. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s jeho
nehnuteľnosťou v lokalite Losinec a na ktorom je situovaná príjazdová komunikácia k pozemkom,
ktoré sa nachádzajú nad vodným tokom Losinec (vlastníkom je aj mesto). Predmetný pozemok má
v súčasnej dobe v prenájme. Odpredajom by bol znemožnený prístup k týmto pozemkom. Komisia
preto nedoporučuje schváliť odpredaj tohto pozemku. Komisia zároveň doporučuje, aby bol tento
pozemok prenajatý.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - počuli ste, že komisia prenájom doporučuje, ale nie odpredaj.
Ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedu návrhovej komisie, aby
prečítal návrh na uznesenia.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
neschvaľuje
žiadosť Miroslava BINDASA, bytom Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, o odpredaj pozemku v intraviláne
katastrálneho územia Tisovec, a to parcely CKN č. 8204, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 215 m2
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: p. Milan Šlajfer
UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 51/2019

K bodu 17) Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný majetok a zverejnenie zámeru
na prenájom majetku
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - obyvatelia bytových domov na ul.
Jesenského 879 a Bakulínyho 912 požiadali v minulom roku mesto o odpredaj pozemku, na ktorom sú
postavené tieto bytové domy. Zámer odpredať majetok bol schválený 24.10.2018. Keďže sa jedná
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o pozemok E katastra nehnuteľností ako celok, nie je ho možné rozčleniť na pozemky pod jednotlivými
bytovými domami a na spoločné dvory. Na základe tohto bol na predmetný pozemok vypracovaný
geometrický plán, ktorým bol pozemok rozčlenený na jednotlivé parcely. Komisia doporučuje zrušiť
uznesenie č. 722/2018 zo dňa 24.10.2018 a vyhlásiť novovytvorené pozemky za prebytočný majetok
mesta a zverejniť zámer o ich odpredaji.
Ing. Ivan Kokavec, vedúci Odd. výstavby, ŽP a RM - na jednej strane máte mapku v E - stave a na druhej
strane sú už rozčlenené pozemky pod jednotlivými bytovými domami a spoločné dvory.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - áno, na nich vidíte ako to bude rozčlenené.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - cena nie je ešte určená.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - cenu budeme riešiť na budúcom zasadnutí komisie. Najnižšia cena
bude 3,30 eur a môže byť aj vyššia. Pôvodná cena E parcely - tu by mesto išlo do straty. Obyvatelia
bytových domov majú byty vo vlastníctve - a takisto budú kupovať pozemky pod bytovými domami
zvlášť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - majitelia využívajú pozemky na uskladnenie dreva a iné veci.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - rozloženie si určili sami v akom podiele.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - potom poprosím ekonomickú komisiu, aby sa zaoberali
cenou. Ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedu návrhovej
komisie, aby prečítal návrh na uznesenia.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 722/2018 z dňa 24.10.2018
B) s c h v a ľ u j e
- vyhlásenie majetku mesta, novovytvorených pozemkov v intraviláne katastrálneho územia
Tisovec, a to parcelu CKN č. 316, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 280 m2, parcelu CKN č. 317/1, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 302 m2, parcelu CKN č. 317/2, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 106 m2, parcelu CKN č. 317/3, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 337 m2, parcelu CKN č. 317/4, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 378 m2 a parcelu CKN č. 317/5, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 1 m2, v zmysle geometrického plánu č. 34851887-103/2018, vypracovaného
spoločnosťou Geodézia Rimavská Sobota, Ing. Róbert Kuvik so sídlom Kraskova č. 4, 979 01
Rimavská Sobota, za prebytočný majetok mesta
- zámer predať majetok mesta, a to novovytvorené pozemky v intraviláne katastrálneho územia
Tisovec, a to parcelu CKN č. 316, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 280 m2, parcelu CKN č. 317/1, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 302 m2, parcelu CKN č. 317/2, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 106 m2, parcelu CKN č. 317/3, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 337 m2, parcelu CKN č. 317/4, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 378 m2 a parcelu CKN č. 317/5, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 1 m2, v zmysle geometrického plánu č. 34851887-103/2018, vypracovaného
spoločnosťou Geodézia Rimavská Sobota, Ing. Róbert Kuvik so sídlom Kraskova č. 4, 979 01
Rimavská Sobota, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pozemok, na ktorom je postavená
stavba vo vlastníctve žiadateľa a susediaci-prídomový pozemok) v zmysle §7 ods. 5 písm. e)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý mesto užíva
a v zmysle §9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, pre vlastníkov bytov bytových domov na ul. Jesenského so súpisným číslom 879
a na ul. Bakulínyho so súpisným číslom 912
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 52/2019
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných
10 poslancov, z toho za zverejnene zámeru predať majetok mesta hlasovalo 10 poslancov. Návrh bol
prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

K bodu 18) Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný majetok a zverejnenie zámeru
na prenájom majetku
Dušan Kojnok, člen Komisie podnikateľskej, CR a RR - na komisii sme sa zaoberali žiadosťou OZ TisArt
Tisovec o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa pod javiskom v objekte MsKS Tisovec.
Tieto priestory by slúžili na zabezpečenie verejno-prospešných služieb a uskladnenie techniky
a divadelných kostýmov. Komisia doporučuje nájom schváliť formou vecného plnenia (poskytnutie
svetelnej a zvukovej techniky OZ na podujatiach mesta a MsKS) s dobou prenájmu od 01.06.2018 na
dobu neurčitú.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - prečo sa to dalo na dobu neurčitú? Prečo sa to nedá na dobu
určitú napr. na 10 rokov.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - vychádzalo sa aj z nedávno schváleného prenájmu napríklad pre p.
Katreniaka, tiež sa mu to dalo na dobu neurčitú.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenia.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Občianskeho združenia TisArt, so sídlom Muránska 569, 980 61 Tisovec, o prenájom
nebytových priestorov nachádzajúcich sa pod javiskom Mestského kultúrneho strediska,
Jesenského 835, 980 61 Tisovec, o celkovej výmere 80 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
– zabezpečenie verejno-prospešných služieb
B) s c h v a ľ u j e
- nebytové priestory pod javiskom o výmere 80 m2, nachádzajúce sa pod javiskom Mestského
kultúrneho strediska, Jesenského 835, 980 61 Tisovec, za prebytočný majetok mesta
- zámer prenajať majetok mesta uvedený v bode 1. pod písmenom B) tohto uznesenia, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa za účelom uskladnenia techniky a divadelných kostýmov, ako aj
zabezpečenie verejno-prospešných služieb v zmysle §12 ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods. 9
písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre Občianske
združenie TisArt, so sídlom Muránska 569, 980 61 Tisovec, formou vecného plnenia
(poskytnutie svetelnej a zvukovej techniky vo vlastníctve občianskeho združenia na
podujatiach mesta a Mestského kultúrneho strediska), s dobou prenájmu od 01.06.2019 na
dobu neurčitú
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
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PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 53/2019
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 10
poslancov, z toho za zverejnene zámeru prenajať majetok mesta hlasovalo 10 poslancov. Návrh bol
prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

K bodu 19) Otvorenie prevádzky stávkovej kancelárie
Dušan Kojnok, člen Komisie podnikateľskej, CR a RR - na komisii sme sa zaoberali žiadosťou firmy
SYNOT TIP a. s. z Popradu, o umiestnenie stávkovej kancelárie v prevádzke Bar Majka v Rimavskej Píle.
Komisia doporučuje schváliť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenia.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
umiestnenie stávkovej kancelárie bez časového obmedzenia v prevádzke Bar Majka, so sídlom
prevádzky Hlavná 83, 980 61 Tisovec – Rimavská Píla, pre SYNOT TIP, a. s., so sídlom Továrenská štvrť
24, 059 51 Poprad – Matejovce
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 54/2019

K bodu 20) Program odpadového hospodárstva MESTA TISOVEC na roky 2016 - 2020
Karol Hruška, predseda Komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia - materiál
programu odpadového hospodárstva ste dostali v písomnej podobe. Program odpadového
hospodárstva sa vydáva na obdobie 5 rokov, t. j. na roky 2016 - 2020 a predstavuje základný koncepčný
dokument odpadového hospodárstva v SR pre toto obdobie. Je východiskovým dokumentom
k spracovaniu krajských programov odpadového hospodárstva na roky 2016 -2020. Krajský dokument
bol schválený v decembri 2018. Po schválení krajského POH sú mestá a obce, ktoré majú ročnú
produkciu komunálnych odpadov viac ako 350 ton alebo počet obyvateľov viac ako 1000, povinné
vypracovať POH a do 4 mesiacov ho predložiť na posúdenie na okresný úrad. Výsledok okresného
úradu je kladný a je pre mesto záväzný. Následne je mesto povinné ho schváliť a do 30 dní zverejniť na
web. stránke mesta. Mesto dostalo výsledok posúdenia kladný, preto komisia doporučuje schváliť
Program odpadového hospodárstva pre MESTO TISOVEC na roky 2016-2020. v správe je aj
vyhodnotenie predchádzajúceho odpadového hospodárstva.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - papier či by sa mohol vyvážať 2x do mesiaca.
Karol Hruška, poslanec MZ - je to len plán, nie je problém ho upraviť. Treba to vyhodnotiť, aby sme
neodvážali prázdne kontajnery.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - Brantner by mohol vyvážať aj každý týždeň. Ešte nám
chceli ponížiť frekvenciu vývozu.
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - do budúcnosti doriešiť výstavbu zberového dvora - tam sa to
bude dať vyvážať.
Karol Hruška, poslanec MZ - zberný dvor by sa mal správne volať Rudný dvor, nie Rudov dvor.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - v projekte je napísaný Rudov dvor, museli by sme to všetko
premeniť. Ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedu návrhovej
komisie, aby prečítal návrh na uznesenia.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva MESTA TISOVEC na roky 2016 – 2020
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --NEPRÍTOMNÝ PRI HLASOVANÍ: p. Milan Šlajfer
UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 55/2019

K bodu 21) Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa aktuálnych
výziev
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - environmentálny fond vyhlásil výzvu na predkladanie
žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci oblasti Elektromobilita. Podpora je určená na
dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívanie
elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom. Podpora sa
vzťahuje na kúpu nového, doposiaľ neevidovaného vozidla v SR. Maximálna výška dotácie na jednu
žiadosť je 10 000,00 eur (už nie 30 000,00 eur) pri dodržaní podmienky minimálneho 5%
spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. Udržateľnosť projektu je na tri
roky odo dňa zaevidovania elektromobilu do majetku mesta. V čase projektu nie je možné
nadobudnutý elektromobil prenajímať, predať a vypožičať tretej osobe. Predajná cena nového
elektromobilu (Nisan Leaf) sa pohybuje na úrovni 30 000,00 eur. Vzhľadom na predajnú cenu nového
elektromobilu by spoluúčasť mesta predstavovala takmer 2/3 predajnej ceny elektromobilu. Termín
podania žiadostí je do 16.04.2019.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - tu sa treba dohodnúť, či sa ideme uchádzať o podporu.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - čo sa týka elektromobilu, už sme to prešvihli prvú výzvu, kde sa bola
dotácia vyššia.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - žiadosť je pripravená, vieme s ňou pracovať.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - jedine nájsť lacnejšie auto.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - existujú aj elektrobicykle.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - kebyže žiadame na elektrobicykle museli by sme
nahradiť vozidlo. Čiže musíme znížiť emisie.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - to budú nulové.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - máme predjednanú spoluprácu pri vypracovaní
žiadosti, opýtam sa či to budeme môcť takto podať a uvidíme či budeme podporení, lebo je veľa
žiadostí.
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak aj budeme úspešní, nemusíme podpísať zmluvu, ak sa nám
to bude zdať veľa.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - otázka v prvom rade je cena, potom treba prehodnotiť aj nákladovosť
na prevádzku elektromobilu, či sa nám to vyplatí oproti prevádzky benzínového auta. Neviem presne,
ale v Hnúšti ich vyjde prevádzka na to auto, ktoré dostali 1,40 eur/100 km. Takže ešte stále to môže
byť zaujímavé z pohľadu nákladovosti na prevádzku, ak tá cena pôjde nižšie.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - budú aj ďalšie výzvy a možno autá budú aj cenovo dostupnejšie.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - myslím, že v tom treba pokračovať a potom to zhodnotíme, či je to
pre nás z hľadiska financií prospešné.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - recenzie na ten Nisan sú veľmi dobré.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ďalším problémom, ktorý bude treba riešiť je nabíjanie.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - aj na nabíjacie stanice bude výzva.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - prejdime k ďalším výzvam, aby sme mohli hlasovať.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - ďalej z environmentálneho fondu by sme sa chceli
uchádzať aj dotáciu v rámci oblasti Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov,
vrátane zatepľovania. Cieľom uvedenej činnosti je finančne podporiť aktivity s opatrenia obcí,
samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadenými, vedúce
k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Predložením žiadosti plánujeme
nadviazať na poskytnutú dotáciu z roku 2016 na realizáciu projektu s názvom „Tisovec - rekonštrukcia
základnej školy, objekt budova školy“ (školská jedáleň, špeciálne triedy ZŠ a ZUŠ). V rámci výzvy sa
chceme uchádzať o prostriedky na zateplenie obvodového plášťa. Maximálna výška dotácie na jednu
žiadosť pre L5AP (akčný plán) je 200000 eur pri dodržaní podmienky min. 5% spolufinancovania
oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. Minimálna výška spolufinancovanie projektu musí
byť najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu. termín na predkladanie žiadostí je do 16.04.2019.
Ďalej sa chceme sa zapojiť aj do výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie podľa §1 a §2 Výnosu MF SR
na rok 2019. Citovaný výnos MF SR ustanovuje podmienky poskytovania dotácií z príjmov z odvodu na
zabezpečenie vykonávania služieb podľa osobitného predpisu. Mesto má zámer uchádzať sa o finančné
prostriedky na riešenie havarijnej situácie elektroinštalácie školskej jedálne pri ZŠ. Maximálna výška
dotácie je 15000 eur. Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných
zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 10% z celkového rozpočtu projektu. Plánujeme
žiadať finančné prostriedky v celkovej sume 11000 eur, z toho výška dotácie je 9900 eur a spoluúčasť
mesta predstavuje 1100 eur. Termín na predkladanie žiadostí je do 31.03.2019.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesení, budete hlasovať za každé
uznesenie osobitne.
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia k vyhlásenej výzve v rámci
oblasti Eletromobilita
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu k vyhlásenej výzve Environmentálneho fondu na predkladanie žiadosti o podporu
formou dotácie na rok 2019 v rámci oblasti Elektromobilita
B) s c h v a ľ u j e
- zámer podania žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci oblasti Elektromobilita
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov najmenej vo výške 5%
z celkového rozpočtu predkladaných projektov
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
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ZA: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: Milan Šlajfer
ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 56/2019
***
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia k vyhlásenej výzve v rámci
oblasti Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zatepľovania
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu k vyhlásenej výzve Environmentálneho fondu na predkladanie žiadosti o podporu
formou dotácie na rok 2019 v rámci oblasti Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov, vrátane zatepľovania
B) s c h v a ľ u j e
- zámer podania žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci oblasti Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov najmenej vo výške 5%
z celkového rozpočtu predkladaných projektov
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 57/2019
***
Ing. Karol Kubíni, predseda návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia k vyhlásenej výzve z MF SR
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu k vyhlásenej výzve Ministerstva financií Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí
o dotácie podľa §1 a §2 Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 na rok 2019
B) s c h v a ľ u j e
- zámer podania žiadosti o dotáciu podľa §1 a §2 Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 na rok 2019
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov najmenej vo výške
10% z celkového rozpočtu predkladaných projektov
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 58/2019

K bodu 22) Diskusia
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - prišiel nám list od OO PZ z Hnúšte, ktorý by som Vám chcela
prečítať. Dňa 12.03.2019 bolo vykonané súčinné stretnutie s primátorkou Mesta Tisovec Mgr. Irenou
Milecovou. Osobné stretnutie bolo zorganizované na podnet Mesta Tisovec z dôvodu zosúladenia
výkonu služby mestskej polície Tisovec a Policajného zboru na teritóriu Mesta Tisovec za účelom
predchádzania a odhaľovania narušovania verejného poriadku, eliminácie nápadu trestnej činnosti
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a priestupkov a zvyšovania dôveryhodnosti Policajného zboru a mestskej polície Tisovec medzi
občanmi. Záverom stretnutia boli prijaté opatrenia, zvýšenie pešej obchôdzkovej služby z oboch strán
ako bezpečnostných zložiek zabezpečujúcich verejný poriadok v dobe vyplácania sociálnych dávok
a počas dní pracovného pokoja a to v dennej a nočnej dobe v intraviláne Mesta Tisovec a v rizikových
lokalitách, ul. Podhradová, ul. Hviezdoslavova, kde v minulosti najčastejšie dochádzalo k narušovaniu
verejného poriadku a páchaniu trestne činnosti. Je to odozva na predchádzajúce situácie z minulého
roka. Zamestnanci mesta, ako aj občania môžu kontrolovať, či sa v týchto lokalitách pohybujú.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - verím, že hliadky budú rozšírené aj o Rimavskú Pílu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - chceme sa zapojiť aj do projektu občianskej poriadkovej
služby, len nám bude treba nájsť správnych občanov, ktorí to budú vykonávať. Čo bude problematické.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - ja by som chcela upozorniť, že do 31.03.2019 je potrebné
predložiť majetkové priznania.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - chcem sa opýtať k sedeniu primátora Hnúšťe v Revúcej ohľadne
odpadového hospodárstva? Prečo sa ho nezúčastnilo naše mesto?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - také sedenie sme mali v Hnúšti (Klenovec, Tisovec, Hnúšťa
a iní starostovia obcí), jedná sa o to, či budeme mať záujem o využívanie skládky v Hnúšti. Pretože 2.
etapa projektu končí a pripravuje sa 3 etapa. Chceli počuť náš názor. A čo sa týka Revúcej, majú záujem
využívať skládku. Táto skládka by mala byť pre okolité obce a mestá nášho okresu, ale keby začala to
využívať aj Revúca, potom by sa skládka uzavrela oveľa skôr. Viem, že firma Brantner oslovuje obce,
aby skládkovali v Tornali.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - bol som sa tento týždeň pozrieť na
skládke v Hnúšti, životnosť jej dávam 1 rok. Mal som predstavu už pri 2. etape, že sa tá oblasť zväčší.
A keď sa toto zaplní, bude sa pri 3. etapa bude musieť ten kopec vybagrovať, aby sa oblasť zväčšila.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - projekt majú vypracovaný odborníkmi.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - berú odpady aj z iných obcí (napr.
z Jelšavy), nielen z nášho regiónu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - to nevieme ovplyvniť.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - zaujímať nás bude cena za uloženie.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - nemajú záujem zvyšovať cenu. 2. etapa sa teraz postupne
ukončuje a 3. etapa je v príprave.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - neviem si to predstaviť ten priestor ako
bude.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - treba vyzvať občanov, aby ohlasovali znečisťovateľov verejných
priestranstiev, aj páchateľov trestnej činnosti. A chcem upozorniť, aby sa vyvarovali vypaľovania,
nakoľko aj posledný požiar na Kľaku mohol urobiť veľké škody. Políciu vyzývam, aby aj toto
monitorovali.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - všetkým hasičským zborom aj dobrovoľníkom pôjde ďakovný
list.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - tiež im chcem touto cestou poďakovať.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - chcel by som vás srdečne pozvať 6.4.2019 na divadelný Lojkov Tisovec
(vystúpi 5 súborov), kde náš divadelný súbor bude účastníkom súťaže a zároveň to bude naša nová
premiéra. Hra sa volá Láska k blížnemu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - tiež vás chcem poinformovať, že nám prišlo pozvanie na
Gemer Expo do Putnoku. Do 18.04.2019 nám bude treba nahlásiť účasť.
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K bodu 23) ZÁVER ROKOVANIA
Program zasadnutia mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný. Primátorka mesta poďakovala
prítomným za účasť. Zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila o 19,36 hod.

..............................................
Ing. Tibor Tokár
prednosta mestského úradu

..........................................
Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC
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Zapisovateľka
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Denisa Mániová ...................................
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...............................
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