ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tisovci,
konaného dňa 28.08.2019

PRÍTOMNÍ:
Primátorka mesta

Mgr. Irena MILECOVÁ

Poslanci
mestského zastupiteľstva

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

NEPRÍTOMNÍ:

----

OSTATNÍ PRÍTOMNÍ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

PRÍLOHY:
č. 1

č. 2

č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11

Dôvodová správa k návrhu VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec + Prepočet dopadu navýšenia príspevkov
Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Tisovec
Dôvodová správa k návrhu VZN č. 3/2019 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v Meste Tisovec
Návrh VZN č. 3/2019 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v Meste Tisovec
Správa z vykonanej kontroly hospodárenia v spoločnosti Mestské lesy Tisovec s.r.o.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Tisovec na II. polrok 2019
Stanovisko kontrolórky Mesta Tisovec k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
Dôvodová správa k návrhu na prijatie investičného úveru za účelom refundácie a financovania
kapitálových výdavkov
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 Základnej umeleckej školy Tisovec
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 Mesta Tisovec
Plnenie programového rozpočtu za I. polrok 2019

č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25

Žiadosť ThLic. A. Ciepielskeho o pridelenie bytu v MsKS v Tisovci
Žiadosť OFF ROAD KLUBU Tisovec o vydanie stanoviska k usporiadaniu stretnutia terénnych
automobilov OFF ROAD na obdobie 2020 až 2022
Dôvodová správa - žiadosti o súhlasné stanovisko s usporiadaním stretnutia terénnych automobilov
na obdobie 2020 až 2022
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR - poskytnutie dotácie na kúpu elektromobilu
Uznesenie Mestské zastupiteľstva v Tisovci č. 56/2019 zo dňa 27.03.2019
Dôvodová správa k návrhu na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa aktuálnych výziev Drevené altánok Šťavica - Tančiareň
Dôvodová správa k návrhu na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa aktuálnych výziev elektrické nabíjacie stanice
Dôvodová správa k návrhu na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa aktuálnych výziev rekonštrukcia a predĺženie ulice Podhradovej
Výzva na predloženie ponuky - Požiarna stanica v Meste Tisovec - garáž dobrovoľných hasičov
Návrh zmluvy na zhotovenie diela - stavby „Garáž dobrovoľných hasičov Tisovec
Dohoda o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov
z majetku SR do vlastníctva mesta
Návrh Dodatku č. 14 k zmluve o nájme, uzavretej medzi mestom a Mestskými lesmi Tisovec s.r.o.
Pozvanie od Mesta Tăuții Măgherăuș (Rumunsko) pre zástupcov mesta i žiakov ZŠ Dr. V. Clementisa

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia
Začiatok rokovania MZ - 16:00h.
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
11 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
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7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v Meste
Tisovec
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
9. Správa z vykonanej kontroly hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s. r. o.
Predkladá: Ing. B. Pavková, hlavná kontrolórka mesta
10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2019
Predkladá: Ing. B. Pavková, hlavná kontrolórka mesta
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
Predkladá: Ing. B. Pavková, hlavná kontrolórka mesta
12. Návrh na prijatie investičného úveru za účelom refundácie a financovania kapitálových výdavkov
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
13. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 za Základnú umeleckú školu Tisovec
Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ základnej umeleckej školy
14. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 za mesto
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
15. Plnenie programového rozpočtu za I. polrok 2019
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
16. Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 a zmena
uznesenia č. 96/2019
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
17. Informácia o pridelení voľného bytu v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
18. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný majetok a zverejnenie zámeru na predaj majetku
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
19. Otvorenie prevádzky stávkovej kancelárie
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a RR
20. Žiadosť o súhlasné stanovisko s usporiadaním stretnutia terénnych automobilov OFF ROAD na
obdobie 2020 až 2022
Predkladá: K. Hruška, predseda Komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia
21. Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
22. Informácia k úspešnej žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
23. Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa aktuálnych výziev
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
24. Návrh Zmluvy o dielo na základe realizovaného verejného obstarávania
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
25. Návrh Dohody o prechode pozemkov v dočasnej správe
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
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26. Návrh Dodatku č. 14 k nájomnej zmluve so spoločnosťou Mestské lesy Tisovec, s. r. o.
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
27. Pozvanie od partnerského mesta Tăuții Măgherăuș (Rumunsko)
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
28. Diskusia
29. Záver
Dušan Kojnok, poslanec MZ - navrhujem stiahnuť bod 24), nakoľko nebol prerokovaný v komisii.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - navrhujem doplniť bod 17) o body 17/2 a 17/3 týkajúce sa zaradenia
uchádzača do návrhu poradovníka a pridelenia bytu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - zároveň navrhujem aby sa bod 20) prerokoval po bode 6)
Interpelácie poslancov, podnety a návrh občanov mesta a tým, že poradie bodov nebude meniť (zapíše
ako bod 20). Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa dnešné rokovanie MZ viedlo v zmysle
pozmeňujúceho programu?
ZA: 11 prítomných poslancov MZ
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - týmto je program dnešného zasadnutia mestského
zastupiteľstva schválený.

K bodu 3) Voľba návrhovej komisie
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta – do návrhovej komisie navrhujem: Ing. Hanu Homoľovú, za
predsedníčku návrhovej komisie p. Dušana Kojnoka a Ing. Karola Kubíniho, 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: 8 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽALI SA: Ing. Hana Homoľová, p. Dušan Kojnok, 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. Róberta Boháčika.

K bodu 5) Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - prehľad o stave plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
z 26.06.2019 ste dostali v písomnej podobe. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme
nemali žiadne ukladacie a ani poverovacie uznesenie.

K bodu 6) Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - chcem sa opýtať, či sa niečo vyriešilo ohľadne sťažnosti
obyvateľov bytovky na Francisciho 804 za rušenie nočného kľudu z krčmy pod orechom, lebo sa mi
sťažovali občania? Stále nedochádza k náprave.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - aj ja mám zopár pripomienok od občanov z tejto bytovky k tomuto
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rušenie nočného kľudu. Ľudia sa stále zdržiavajú pred krčmou po záverečných hodinách.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - viem aj to, že ich boli poprosiť návštevníkov, či by nemohli sa
mierniť, dostali na len výsmech.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - k tomuto sa môže vyjadriť zástupca mestskej polície.
Konzultovala som to s prednostom mestského úradu a štátna polícia tam chodí na kontrolu po 22,00h,
a že tam po tejto hodine nikto nie je.
Ľubomír Husanica, člen mestskej polície - riešili sme sťažnosti od občanov a boli uložené aj pokuty 18.6, 26.6. a boli sme tam na kontrolu aj 15.6. a 23.6., ale po 22,10h tam bol kľud a bolo zatvorené.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - ale to bol jún, teraz sú prázdniny a je to intenzívnejšie.
Ľubomír Husanica, člen mestskej polície - chodí tam aj štátna polícia, ale problém nie je krčma, ale
hostia, ktorí opustia krčmu a potom sedia na rohu na múriku. Krčmárka za to nemôže. Keď sa tam
rozprávajú tak nerušia nočný kľud.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - záleží od intenzity hlasu.
Karol Hruška, poslanec MZ - týmto sme sa zaoberali aj na Komisii ochrany verejného poriadku
a životného prostredia a jedna pani sa písomne sťažovala, ale problém je, že sa nerozprávajú ticho, ale
bijú sa a hádajú a kričia.
Ľubomír Husanica, člen mestskej polície - včera tam bol kolega p. Vengrín o 22,00h a vykázal všetkých
odtiaľ.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - neviem, či by nepomohlo skrátenie prevádzkovej doby alebo
dať iný návrh na zavretie prevádzky. Na stránku mesta tiež bola písala jedna pani, popisuje tento
problém, neviem, či je to pravidelne, viem, že je to ťažké v tomto žiť. A jedna pani sa tiež sťažovala, že
jej okrem toho pozerajú z terasy do okien. Treba z komisie dať návrh na riešenie čo ďalej.
Karol Hruška, poslanec MZ - bolo by dobré keby túto prevádzku mestská polícia kontrolovala častejšie.
Neviem prečo nikto nebol na komisii, kde som to mohli poriešiť.
Ľubomír Husanica, člen mestskej polície - čerpali sme dovolenky.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - občianske hliadky nemôžu kontrolovať?
Ľubomír Husanica, člen mestskej polície - po 22,00h nemôžu.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - rozpis služieb mestskej polície je už upravený tak, aby
mohli kontrolovať do 23,00h a taktiež aj občianskej hliadke. Predvčerom sa stalo to, čo
Ing. Homoľová spomenula, podarilo sa ich z toho priestoru vykázať. Taktiež včera tam bola hliadka
mestskej polície a nebol tam nikto po 22,00h.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - nehovorím, že je to každý deň.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - na 80% máme vykryté služby mestskej polície s členmi
občianskej hliadky. Ak sa budú opakovať problémy cez víkendy, tak prehodnotíme služby občianskej
hliadky cez víkend.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - požiadame štátnu políciu o častejšie hliadky.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - dnes doobedu tu bol zástupca riaditeľ OO PZ, upozornili
sme ich, aby vykryli hliadkami 3 kritické miesta v inkriminovaných časoch pri CBA, na tržnici
a železničnej stanici mesto.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak sa budú tieto incidenty budú opakovať, potom zvážime čo
ďalej s tou prevádzkou. Môže nás obviniť, že bránime podnikaniu v meste, ale keď nebude iná možnosť.
Títo mladí ľudia o ktorých sa to jedná, by si mali uvedomiť, že nenapomáhajú ani mestu ani
v podnikateľom. Môže sa stať, že zrušíme prevádzku a presunú sa inde.
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Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - ja by som sa chcel poďakovať mestu, sponzorom
a organizátorom a ľuďom, ktorí prispeli k úspešnému Dňu Rimavskej Píly. Dopadlo to dobre, bez
incidentov a v dobrej nálade. K zintenzívneniu hliadok mestskej polície by som chcel, keby aj na
Rimavskej Píle začali kontrolovať v inkriminovanom čase ihrisko, priestor pri evanjelickom kostole
a tiež Cigánsku osadu teda po novom Hrb.
Ľubomír Husanica, člen mestskej polície - radi by sme chodili, ale ako, pešo?
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - chápem, že teraz máte o jedného člena menej, ktorý je na chorej,
čerpajú sa dovolenky a aj auto nemáte k dispozícii. Tak aspoň tá štátna polícia by mohla robiť kontroly
častejšie. Keď sa vyrieši situácie s motorovým autom, verím, že budete chodiť.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - na poobedné služby majú auto k dispozícii - fiat ducato.
Ľubomír Husanica, člen mestskej polície - keď mám auto chodím aj na Rimavskú Pílu.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - to nebola výčitka. Hovoril som s p. Rukavicom v osade je riadny
neporiadok a bol pozrieť tú rúru čo si poničili na vodu, treba im opraviť tú rúru na vodu, lebo chodia si
na vodu na ľajtmanku. Na vodu si chodia naši občania aj z iných obcí, je dosť obľúbená, ktorí sa už
sťažovali, že si z nej urobili umývareň. Radšej nech sa im spojazdní ten provizórny vodovod.
Karol Hruška, poslanec MZ - mesto urobilo na železničnej stanici-mesto nové lavičky, ktoré vydržali
3 dni (mám aj fotografie, aby ste videli akí sme ľudia) a zničili ich. Potom ich museli opravovať. Uvidíme
dokedy to vydrží.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - vie sa kto ich poškodil?
Karol Hruška, poslanec MZ - kto to zistí, keď kamera tam nie je.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - treba sa poučiť, lebo lavičky sú tak spravené, že evokujú tých
silnejších k tomu, aby ich dostali stade. Dosť nešťastný tvar lavičiek, aj z toho sa treba sa poučiť z akého
materiálu budú spravené.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - hľadali sme lacnejšie varianty, aby nás to stálo čo najmenej.
Umiestňovali sme tieto lavičky na majetku ŽSR.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - ja to chápem, ale keď sa robia, vtedy sa nemyslí na to, že ich môžu
poškodiť.
Ing. Róbert Buchta, poslanec MZ - chcem upozorniť na sídlisku Hradová sú vyschnuté stromy, bude sa
s nimi niečo robiť?
Ing. Miriam Janotíková, zamestnankyňa Odd. výstavby, ŽP a RM - boli sme ich pozrieť s p. Antalovou
z okresného úradu, môžeme si ch vypíliť formou oznámenia, ale len od 01.10.2019.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - kontajnery v Hámre chcú premiestniť trochu ďalej na začiatok
parkoviska k trávnatej ploche, lebo nemôžu tam parkovať a pri vrátnici im to strašne zapácha, chcú
aby sa premiestnili tak ako boli predtým.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ja budem rada, keď sa s týmto bude zaoberať Komisia ochrany
verejného poriadku a životného prostredia.
Karol Hruška, poslanec MZ - problém vznikol preto, lebo aktivační pracovníci na pozemku mesta
vybetonovali plochu pod kontajnery pri moste pri katolíckom kostole, bolo to hlavne Podhradovú ulicu,
ale nie všetkým sa to páčilo. Teraz tie mechy s odpadom musia nosiť cez cestu, alebo to hádžu do
prázdneho domu alebo do Rimavy. Keby ostali tam nebol by problém. A pán Pašiak akurát trafil odfotiť
tie mechy, keď ich aktivační pracovníci v pondelok do obedu pozbierali z Podhradovej ulice a ponosili
ich na toto priestranstvo, ale v pondelok sa nevyváža, len v utorok.
Vladimír Pašiak, občan - mne to osobne nevadí, ale návštevníci na to upozornili. Vizuálne sa pohľad na
mesto týmto mení a treba to brať do úvahy.
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - takýto stav po víkende je pri stojiskách viacerých kontajnerov.
To isté je aj s plastami, ktoré tiež prinesú pred vývozom plastov. Do mailu ste napísali, že hanba mestu,
ale môžem povedať, že taká situácia je na celom Slovensku (vracala som sa z Bratislavy od dcéry
a videla som, že to nie je len u nás). Nechcem to bagatelizovať, ale neviem kde by sme schovávali tie
vrecia za 2 dni. Horšia vec sa stala, keď nám plasty nevyviezli celý týždeň. A nemôžeme si dovoliť
vyvážať viackrát, len 1x za týždeň.
Karol Hruška, poslanec MZ - a k tomuto by som dodal, mali by si pán Pašiak sám vstúpiť do svedomia,
lebo ľudia Vás videli urobiť nelegálnu skládku trávy pri zelenej bytovke.
Vladimír Pašiak, občan - to ťažko.
Karol Hruška, poslanec MZ - ľudia ťa videli, aj tu Ing. Bálint na vlastné oči. Napriek tomu, ti mesto
poskytlo mesto auto, aby si si trávu mohol vyviesť zo záhrady.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - boli by sme radi, keby odpad sa nachádzal v kontajneroch
a nie pomimo.
Karol Hruška, poslanec MZ - na komisii sme to tiež preberalo, budú články v TM a na web. stránke
mesta o separácii.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - článok sa urobil a požiadame ešte spoločnosť Brantner
o plagátiky. Čo som veľmi rada, že na Rimavskej Píle sa dobre ujal zber plastov vo vreciach od rodinných
domov. Tiež som nevedela, že tam majú len 2 kontajnery na plasty a týmto sa to odľahčí.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - v letných mesiacoch treba zvážiť, či je dostatočný odvoz plastov pri
bytovkách 1x za mesiac, v zime to asi stačí, ale v lete viacej ľudia pijú. Aspoň 1 x za 3 týždne. Kým sa
nezavedie to zálohovanie plastových fliaš.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - uvažovali sme aj o tom, že by sme pozbierali vrecia s plastom
na vlastné náklady a pozbierali ich na jedno miesto a odtiaľ by ich zobrali, ale nemáme kde ich
uskladniť. Obrovský problém je to, že kontajnery nepostačujú, lebo tie plasty ľudia nestláčajú. Brantner
možno pristúpi k tomu, že na 1 rodinný dom by dávali 2 vrecia na plasty. Pokiaľ sú plasty nie sú
dostatočne postláčané, v aute to zaberie veľký objem a oni to nevedia stlačiť. A nato budeme doplácať.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - na autobusovej zastávke Srdiečko je odlomený označník autobusovej
zastávky.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - áno vieme to, už v pondelok bola odlomená, rieši sa to.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - chcem sa opýtať či budú na jeseň rozmiestnené veľkoobjemové
kontajnery?
Ing. Miriam Janotíková, Odd. výstavby, ŽP a RM - kontajnery budú umiestnené koncom septembra
a začiatkom októbraa.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - jeden kontajner bude na drevo (vieme umiestniť do
Bučiny) a druhý na ostatný odpad. Ale ľudia hádžu
Róbert Boháčik, poslanec MZ - kontajnery sú označené, kde a čo majú dávať. treba ich označiť na čo
sú.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - na Daxnerovej ulici pri smetnom koši - boli vyhodené drevené
skrinky, chladničky (napr. na Rimavskej Píle pred dňa obce), nerozmýšľajú dokedy to bude tam.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - myslia si, že to mesto odprace.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - za tú chladničku vieme kto to urobil, p. Pokoš.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - áno bol zistený páchateľ a dostal pokutu.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - znovu chcem upozorniť na Daxnerov dom - lodžia sa rozpadá,
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drevo je spráchnivené a tiež schody a pod prvým schodom je tiež rozpadnutý aj chodník, treba to
opraviť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - zásah do kultúrnej pamiatky nemôžeme robiť bez Krajského
pamiatkového úradu, ktorý nám to musí najprv schváliť (aj tie okná, ktoré tam ľudia natierajú). Žiadosti
sa pripravujú, čakáme na povolenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - s pamiatkarmi to je na dlhé lakte.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - vychádzajú nám v ústrety.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - dotaz za sociálnu oblasť, ja by som znovu chcel upozorniť na rodinu
Manicovú, treba ich riešiť, nestarajú sa poriadne o deti (alkoholizmus a iné) a ten chlapec doslova skáče
pred autá. Buď ich inde umiestniť, lebo to je otázka času kedy sa niečo stane.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - nájomnú zmluvu sme im predĺžili na 3 mesiace. Upozornili sme ich, že
je to len dočasné riešenie na bývanie. Tie domy by sa nemali vôbec prenajímať.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - ja by som tie domy na dočasné bývanie asanoval.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - súhlasím. Na margo sociálnej oblasti, ku koncu mesiaca končia
sociálne terénne pracovníčky, končí projekt a do začatia nového projektu sme im upravili od 1.9.
pracovnú dobu na pol úväzku. Pretože práve oni chodia a riešia takéto rodiny. S touto rodinou, neviem,
či je mesto povinné dávať takýmto rodinám bývanie a vychádzať im v ústrety.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - vrátim sa minulým interpeláciám, znovu chcem pripomenúť kosenie okolo
garáži za COOP Jednotou. Pri našej bytovke vykosili tak, že nám vykosili aj stromčeky. Ten mostík (kde
trčal roxor) na Daxnerovej ulici si občania porobili sami. Kedy bude pri katolíckom kostole lavička, alebo
prístrešok? Každý deň sa stretávam so ženami, ktoré chodia do kostola a neviem im odpovedať kedy
to bude urobené.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - myslíš zastávku?
Milan Šlajfer, poslanec MZ - či si ľudia budú sami robiť, alebo urobí aj niečo mesto.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - vyhodnotenie interpelácií si dostal písomne. K tomu mostíku
nepatrí mestu, je dobre, že si to urobili sami, lebo občania by mali si mali niečo urobiť aj sami. Tak ako
to robia iní dobrovoľníci. Čo sa týka zastávky, budúci rok budeme podávať projekt na vybudovanie 6
zastávok rovnakého typu, s výnimkou na Šťavici. Určite do konca volebného obdobia sa urobia, len
potrebujeme na to finančné prostriedky a s tým sa budeme zaoberať dnes.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - to potrebujú vedieť občania.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - prečo si sa nepýtal ohľadne týchto lavičiek a zastávok?
Milan Šlajfer, poslanec MZ - vlani tam bol aj prístrešok aj lavička. Napr. ten lexan na zastávke pri COOP
Jednote už tam nie je, neviem, či si ho niekto zobral alebo sa odložil?
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - zobrali sme ho garáže.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - tak je dobre. Zastávky fungovali, a za tých 16 rokov som sa k tomu
vyjadroval.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - budúci rok ideme do projektu a 1 zastávka bude stáť cca
6000 eur a potrebujeme ich 6. Musíme rozmýšľať, či ideme zastávky robiť provizórne alebo to urobíme
poriadne.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - rád by som vedel, či nám tie stromčeky, ktoré nám vykosili, či nám ich
niekto nové zasadí. Starali sme sa o ne.
Karol Hruška, poslanec MZ - na komisii sme sa zaoberali a týmto problémom. Na aktivačného
pracovníka tam niekto z bytovky vybehol, že im vykosil stromčeky. Mal by sa spraviť jednotný poriadok,
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aby si ľudia nesadili čo chcú a kde chcú (napríklad paradajky a iné). Tieto stromčeky neboli označené
žiadnymi papekmi, to viem, od dotačného pracovníka. Keby boli, tak by sa nevykosili.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - keby si sa išiel tam pozrieť, tak pri tých druhých sú papeky aj teraz.
Karol Hruška, poslanec MZ - a ľudia, ktorí si niečo vysadí, mali by sa o ne aj starať, lebo mesto má
zbytočné náklady. Pretože keď to vyrastie, mesto musí zobrať plošinu a orezať ich, lebo ľuďom
zavadzajú.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - my sme to vysadili, nahradili sme staré vyschnuté, ktoré sa vyrezali.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - uzavrieme to tak, že keď niekto bude chcieť niečo vysadiť
okolo bytoviek, mali by to konzultovať s mestským úradom u Ing. Janotíkovej, či je to tam vhodné
vysadiť. A keď si už vysadia, treba ich okolíkovať tromi oporami a opáskovať.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - je to stromoradie, nie sú to paradajky a iné, ako povedal p. Hruška.
Karol Hruška, poslanec MZ - sú aj takéto prípady ako som spomenul.
Vladimír Pašiak, občan - chcem sa vrátiť k diskusii s p. Hruškom, je asi problém, keď sa človek k niečomu
ozve. A čo sa týka toho vývozu trávy, áno kosil som, nemal som ju kde dať. Ale bola to len burina, z poza
domu k domovu dôchodcov. Mám rád poriadok, tak som to kosil, môžem aj teraz, ale ak nie, môžu to
pokosiť aktivační pracovníci.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - k vývozu TKO, uvažoval som, že by bolo
vhodné zmeniť harmonogram vývozu, ktorá je nastavený na utorok, na ktorý si ľudia zvykli. Od
budúceho roka môžeme zber vykonávať napr. v pondelok. A čo sa týka toho vývozu trávy ja som
p. Pašiaka osobne videl, že to tam vozil. Snažíme sa, aby pri zelenej bytovke sa netvorili skládky odpadu.
Pán Hruška tu povedal oprávnenú kritiku. Možno treba nájsť iné miesto. Treba skôr zavolať, určite pre
ňu prídeme.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - od minulého roka je sprístupnený Rudov dvor, kde môžete
vyvážať trávu a konáre. A rodinné domy majú vlastné nádoby na zelený odpad. A čo sa týka zmeny
termínu vývozu TKO, to je dobrý nápad. Môžeme to pripravovať na ten pondelok. Dúfam, že to
pomôže.
Ján Belušiak, občan - chcem sa opýtať, máme pkenú novú auoumývareň. Prečo poplatok za umývanie
100% drahší ako v Hnúšti (2 eurá za 1min.)?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - prevádzkovateľom je firma LUMAVE Veľké Teriakovce, treba
sa opýtať p. Vetráka, ktorý je majiteľom autoumývarne. Dňa 5.9.2019 bude kolaudačné konanie a keď
sa to spustí bude musieť mať zverejnený prevádzkový poriadok.
Ján Belušiak, občan - a ako je to možné, že to funguje bez kolaudácie?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - p. Vetrák dostal aj pokutu od mesta, nakoľko prevádzkoval
bez povolenia. Jednu dostal aj od úradu verejného zdravotníctva a jednu od mesta.

K bodu 7) Návrh VZN č. 02/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených
so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom
je Mesto Tisovec
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - návrh VZN a dôvodovú správu ste dostali v písomnej
podobe. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ukladá zriaďovateľovi určiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole; na štúdium v základných umeleckých školách; na činnosť školského klubu detí; na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni. Zákonný zástupca uhrádzal výšku príspevku na čiastočnú
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úhradu v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Tisovec. Doteraz platné VZN bolo
upravované dvakrát, a to v roku 2015 a 2017. Zmenou VZN v roku 2015 bola úprava mesačného
príspevku na štúdium pre dospelých v ZUŠ, ktorou bol diferencovaný mesačný príspevok
pri individuálnej a skupinovej výučbe. Zmenou VZN v roku 2017 mesto určilo výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením a výchovnovzdelávacou činnosťou
školského klubu detí počas letných prázdnin. Návrhom tohto VZN dôjde k navýšeniu príspevku
zákonného zástupcu: na čiastočnú úradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole; na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí počas letných prázdnin; na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni. Dôvodmi navýšenia sú: - navýšenie mzdových prostriedkov všetkých
zamestnancov vo verejnej správe, tak aj nepedagogických zamestnancov materských škôl a základných
škôl. Postupné zvyšovanie cien tovarov služieb malo za následok zvýšenie nákladov na prevádzku školy
alebo školského zariadenia. - štát poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa na zabezpečenia obeda a iného jedla v MŠ a ZŠ na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný
ročník MŠ alebo základnú školu. Dotácia poskytuje v sume 1,20€ za každý deň, v ktorom sa dieťaťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ. Dotačná podpora platí pre MŠ
od 01.01.2019 a v ZŠ od 01.09.2019. - MŠVVŠ SR s účinnosťou od 01.09.2019 určilo tri finančné pásma
na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Návrh nového VZN navrhuje zaradiť
ZŠ a MŠ do 2. finančného pásma, čo bolo prerokované s vedením škôl a školských jedální. - A napokon
materiálno-technické vybavenia školských zariadení, ktoré je potrebné neustále obnovovať a inovovať.
Nárast potreby finančných prostriedkov na prevádzku MŠ, školského klubu detí počas letných prázdnin
a školskej jedálne je potrebné riešiť aj primeraným finančným zainteresovaním zákonných zástupcov
detí a žiakov formou úpravy výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov, resp. nákladov. Prijatím
tohto VZN, by doteraz platné VZN, vrátane zmien a doplnkov bude zrušené. V návrhu VZN sú stanovené
pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, tiež sa tam zavádza príspevok na režijné
náklady vo výške 2,00€ paušálne za jedného stravníka mesačne, bez ohľadu, koľko dní sa v mesiaci
dieťa/žiak odstravuje. Príspevok je príjmom školskej jedálne. Uhrádzať sa bude v dvoch platbách (od
septembra do decembra v septembri a od januára do júna v mesiaci január). Tiež je tam vyčíslená výška
čiastočných úhrad nákladov za pobyt v MŠ, v školských kluboch detí a v zariadení školského
stravovania. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli od 12.08.2019 na pripomienkovanie do 22.08.2019
ste mohli zasielať pripomienky. K návrhu neprišla žiadna pripomienka.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - tento návrh bol prejednaný v Komisii školstva, vzdelávania
a mládeže a Ekonomickej komisii, niektoré veci boli zapracované. Komisie doporučujú schváliť toto
VZN v predloženom znení. Ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 110/2019
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Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - z celkového počtu 11 poslancov, bolo
prítomných 11 poslancov, z toho za schválenie nariadenia hlasovalo 11 poslancov. Návrh bol prijatý
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

K bodu 8) Návrh VZN č. 3/2019 o určení názvu ulíc číslovania stavieb v Meste Tisovec
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - návrh VZN a dôvodovú správu ste tiež dostali v písomnej
podobe. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 12.08.2019. Podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných
priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné priestranstvo svoj názov. V roku 2004 MZ určilo názvy
ulíc v meste a m. č. Rimavská Píla. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím
na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich
osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo
nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. Pre rozpor - duplicitu názvu ulice
a urážajúce národnostné cítenie sa v návrhu VZN navrhuje zmeniť názvy líc v m. č. Rimavská Píla a to
nasledovne: Výbor m. č. Rimavská Píla navrhol premenovať ulicu Partizánska na ulicu Dolná, ulica
Cigánska osada na ulicu Hrb. Zákonom o obecnom zriadení bola mestu pridelená kompetencia v oblasti
označovania ulíc a iných verejných priestranstiev. Systém označovania ulíc je upravený vyhláškou
MV SR, podľa ktorej sa každej budove určuje súpisné číslo. To znamená, že budova je označená
tabuľkou s bielym podkladom, čiernym rámom a čiernym číslom. Takýmto spôsobom sú označené
budovy v meste a v m. č., a rovnako vyhláška upravuje postup, ktorým mesto musí určiť budovám
orientačné čísla za účelom lepšej orientácie na ulici. Orientačným číslom je tabuľka s bielym
podkladom, červeným rámom a červeným číslom, avšak v našom meste zatiaľ neboli označené budovy
takýmto číslom. V roku 2015 nadobudol účinnosť zákon o registri adries a vyhláška 142/2015, ktorou
sa uplatňuje tento zákon. Cieľom tohto zákona je zriadenie registra adries a vybudovanie centrálnej
databázy adries bytových a bytových budov, ktoré slúžia na účely bývania a podnikania. V novom
registri sa teda budú nachádzať nielen všetky adresy, ale aj prehľad o budovách, o umiestnení
jednotlivých vstupov, či vchodov do budov a ich geografické umiestnenie. Zákon o registri adries
vyžaduje, aby každá budova, ktorá slúži na účely bývania a podnikania, bola označená súpisným
a orientačným číslom. Ide o lepšiu orientáciu. Pokračujeme podľa harmonogramu, treba nám doručiť
oznámenie pre občanov ulice Bakulínyho a Jesenského. Ďalej je potrebné určiť orientačné čísla pre
ulice Muránska, Šťavica, Francisciho a Daxnerova. S tým, že posledné si necháme tisovské usadlosti
a potom prejdeme na Rimavskú Pílu. Chceli by sme to stihnúť do vyhlásenia volieb, pretože dňom
vyhlásenia volieb sa nemôžu meniť adresy. Ak by sme to nestihli, museli by sme pokračovať len po
ukončení volieb. Ďalej by som Vás chcel informovať, že momentálne sa venujeme len určeniu
orientačných čísiel a k reálnemu prideľovaniu - distribúcii dôjde v prvej polovice nasledujúceho roka.
Tabuľky s orientačnými číslami už máme aj zakúpené, ale chceme si to potriediť podľa ulíc a potom už
len dokúpiť, ktoré nám chýbajú.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - v tomto roku je už len 29 obcí na Slovensku, ktoré nemajú
určené orientačné čísla a medzi nimi aj Mesto Tisovec. Občania mi posielajú veľa emailov ohľadne
orientačných čísiel a zmeny dokladov. Bohužiaľ budeme si to musieť spraviť a rýchlo. Toto isté prebieha
aj v Hnúšti, boli sme vyzvaní, aby sme to zrealizovali.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - k návrhu VZN mala pripomienku Komisia kultúry
a športu k §9 ods. 3, že je tam administratívna chyba (bolo tam uvedená stať uvedené zo VZN č. 2),
ktorá sa opraví. Inak VZN môže byť akceptované.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - chcem občanov požiadať o trpezlivosť pri výmene svojich
dokladov, jednoducho všetci si to budeme musieť urobiť, či sa nám to páči alebo nie. Čo sa týka
pripútaných na lôžko, to ešte zistíme, ako sa to bude riešiť. Ako ich vlastne odfotiť a ako prídu k novým
dokladom.
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Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - a keď si občan nezmení občiansky preukaz, čo sa stane? Viem,
že lehota na výmenu občianskeho preukazu je do 30 dní zadarmo, ale si menil niekto pred mesiacom
ako dostal to oznámenie a nezmení si doklady na všetkých poisťovniach. Chápem to dobre, že nebude
môcť ísť voliť?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - áno.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - tam vznikla polemika.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - identifikačným údajom pri voľbách je rodné číslo a nie adresa.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - predkladateľ tohto zákona o registri adries tvrdil, že má
neplatný občiansky preukaz a nemôže ísť voliť a druhý z odd. vnútornej správy Okresného úradu
v R. Sobote vyvracal jeho tvrdenie, že vlastne tá komisia bude vedieť ľudí identifikovať podľa mena
a rodného čísla.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - toto u nás v Tisovci problémové nie je.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - občanom treba hlavne zdôrazniť, že do 30 dní po doručení
oznámenia, si môžu občiansky preukaz vymeniť zadarmo.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - upozorňujú ich na to pracovníci mestského úradu, ktorí
roznášajú tieto oznámenia.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - keď sa nemenia ulice, doteraz bolo také pravidlo, že údaje na dokladoch
museli sedieť, či na občianskom preukaze alebo vodičskom preukaze.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - tu bude zmena ulice len na Rimavskej Píle, týka sa to
17 občanov.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - do kedy sa to má všetko urobiť?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - do volieb.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - výmenu dokladov si musia dať urobiť, lebo pri rôznych tlačivách si
nebudú vedieť vyplniť obe údaje ako je súpisné a orientačné číslo.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - nikto ti nebude chodiť do Rimavskej Soboty, keď sa to dá urobiť v Hnúšti,
a Tisovec, Hnúšťu a Klenovec nestihnú urobiť.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - čakacia doba tam je neskutočná.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - v §9 ods. 3 je chyba.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - bolo to pripomienkované hneď na začiatku.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - za orientačné čísla sa bude platiť?
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - platiť bude len stavebník pri nových stavbách.
V záverečných ustanoveniach v bode 1) sa hovorí, že pre rozpor so zákonom o registri adries a pre
rozpor s vyhláškou MV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a o číslovaní stavieb, bude mesto Tisovec znášať náklady na obstaranie tabuliek
s orientačnými číslami a náklady na zameranie adresných bodov pri kolektívnej bytovej výstavbe s viac
ako jedným vstupom do ulice.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v Meste Tisovec
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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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 111/2019
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 11 poslancov,
z toho za schválenie nariadenia hlasovalo 11 poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.

K bodu 9) Správa z vykonanej kontroly hospodárenia spoločnosti Mestské lesy
Tisovec s.r.o.
Ing. Barbora Pavková, hlavná kontrolórka mesta - správa z vykonanej kontroly hospodárenia
spoločnosti Mestské lesy Tisovec s.r.o. ste dostali v písomnej podobe. Ak máte pripomienky
k predloženej správe, rada zodpoviem.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte už žiadne pripomienky a návrhy k návrhu rozpočtu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - skôr ako prečítam, navrhujem, aby sa doplnil
rok 2018, za ktorý bola kontrola vykonaná. Prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
Správu z vykonanej kontroly hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o., za rok 2018
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 112/2019

K bodu 10) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
na II. polrok 2019
Ing. Barbora Pavková, hlavná kontrolórka mesta - návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 ste
dostali v písomnej podobe. Plán bol zverejnený na úradnej tabuli 12.082019. Ak máte pripomienky
alebo návrhy k plánu rada Vám zodpoviem.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Tisovec na 2. polrok 2019

13

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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 113/2019

K bodu 11) Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania
Ing. Barbora Pavková, hlavná kontrolórka mesta - stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania ste dostali v písomnej podobe. V prípade, že bude schválený úver
podmienky budú dodržané.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 114/2019

K bodu 12) Návrh na prijatie investičného úveru za účelom refundácie a financovania
kapitálových výdavkov
JUDr. Mário Keleti, predseda Ekonomickej komisie - mesto k 31.12.2018 vykazovalo celkovú sumu
evidovaných záväzkov z návratných zdrojov financovania u Prima Banky vo výške istiny 500768,00 eur
a štátneho fondu rozvoja bývania výška istiny 247204,13 eur. Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo znížiť
celkovú sumu evidovaných záväzkov a v marci 2019 uznesením schválilo použitie vytvorených
peňažných zdrojov na zníženie zostatku istiny Dexia Komunál Komfort úveru v celkovej výške
424000,00 eur. peňažné fondy boli v priebehu I. polroka 2019 použité aj na úhradu kapitálových
výdavkov v celkovej výške 33035,08 eur. Ďalej mestské zastupiteľstvo v júni 2019 uznesením schválilo
prídel prebytku celkového hospodárenia mesta za rok 2018, pre účely tvorby rezervného fondu vo
výške 197315,46 eur. Z dôvodu nedostatku disponibilných zdrojov na financovanie investičných aktivít
mestské zastupiteľstvo poverilo primátorku mesta, aby v spolupráci s Ekonomickou komisiou
prehodnotili možnosti prijatia návratných zdrojov financovania. Následne boli stanovené požiadavky
na získanie úverových zdrojov. Primátorka mesta požiadala 4 komerčné banky o predloženie
indikatívnej ponuky úveru (Prima Banka a.s., SLSP a.s., ČSOB a.s. a VÚB a.s.). Všetky banky ponuky
predložili. Úverové podmienky požadované mestom spĺňali 3 komerčné banky (SLSP a.s., ČSOB a.s.,
VÚB banka a.s.). Najlepšiu ponuku na získanie návratných zdrojov financovania predložila VÚB a.s.
Návratné zdroje financovanie budú použité na refinancovanie kapitálových výdavkov z roku 2018
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a financovanie kapitálových výdavkov v rokoch 2019 a 2020. Podmienky ekonomickej komisie sú
súčasťou uznesenia. Ekonomická komisia doporučuje schváliť aktualizovanú indikatívnu ponuku od
VÚB a.s., v znení ponuky zo dňa 13.08.2019.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) s c h v a ľ u j e
prijatie investičného úveru vo výške 500 768 Eur s nasledovnými podmienkami:
konečná splatnosť úveru: 12,5 roka / 150 mesiacov,
splácanie istiny úveru:
konštantné mesačné splátky istiny,
zabezpečenie úveru:
bez zabezpečenia,
s fixnou úrokovou sadzbou vo výške 0,79% p. a. od Všeobecnej úverovej banky, a. s.
na refinancovanie kapitálových výdavkov z roku 2018 a financovanie kapitálových výdavkov
v rokoch 2019 a 2020
B) p o v e r u j e
primátorku mesta k uzatvoreniu úverovej zmluvy za podmienok uvedených v písmene a) tohto
uznesenia
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 115/2019

K bodu 13) Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 za Základnú umeleckú školu Tisovec
Mgr. Milan Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy - návrh rozpočtového opatrenia č. 2 máte
v písomnej forme. Úpravou sa navyšujú príjmy o 3535,16 eur (získané financie z projektu cez ÚPSVR
„Cesta na trh práce a prax). Tieto finančné prostriedky sa použijú na mzdy, odvody do poisťovní (učiteľ).
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - rozpočtové opatrenie č. 2 Základnej umeleckej školy bolo prejednané
aj v ekonomickej komisii, ktorá ho doporučuje schváliť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
v zmysle ustanovenia §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a v súlade s ustanovením §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tisovec, rozpočtovým opatrením
č. 2/2019, ktorým dochádza k nasledovnej zmene schváleného rozpočtu:
Položka rozpočtu
Príjmy rozpočtu ZUŠ
Výdavky rozpočtu ZUŠ

Upravený
rozpočet
po 1. zmene
10 900,00 €
172 220,00 €

Schválený
rozpočet
9 400,00 €
170 720,00 €
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Rozpočtové
opatrenie
č. 2
3 553,16 €
3 553,16 €

Upravený
rozpočet
po 2. zmene
14 453,16 €
175 773,16 €

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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 116/2019

K bodu 14) Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 za mesto
JUDr. Mário Keleti, predseda Ekonomickej komisie - návrh rozpočtového opatrenia č. 2 Mesta Tisovec
ste dostali v písomnej podobe. 31.08.2019 je záväzný termín na úpravu rozpočtu. Opatrenie obsahuje
tabuľkovú časť a tiež textovú, v ktorej máte rozpísané kde dochádza k zmenám rozpočtu. Tých položiek
je veľa, tak ich nebudem tu rozvádzať. Zaujímavé je, keďže plnenie rozpočtu v I. polroku bolo dobré,
tak sme sa dohodli, že schválime financie na ďalšie investičné akcie. Boli vybrané veci, ktoré boli
sľúbené, napr. ul. Sládkovičova. A tiež sme začali pracovať s novým projektantom.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - čo sa týka miestnych komunikácií. Vo výdavkoch
dochádza k navýšeniu kapitálových výdavkov na rekonštrukciu chodníka Sládkovičovej ul. (chceme
zrealizovať v tejto časti roka), a potom Rekonštrukcia a predĺženie Podhradovej ul. a rekonštrukcia
chodníka Muránskej ul. - predĺženie ku Šťavici.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - sú to finančné prostriedky na obstaranie projektovej dokumentácie.
V rozpočtovom opatrení je zahrnutý aj schválený úver a na refinancovanie kapitálových výdavkov
z roku 2018 a financovanie kapitálových výdavkov v rokoch 2019 a 2020.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - tu by som chcela poinformovať o zrealizovaných investičných
akciách.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - to by som chcel, aby ste informovala pri ďalšom bode.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
v zmysle ustanovenia §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a v súlade s ustanovením §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zmenu rozpočtu Mesta Tisovec, rozpočtovým opatrením č. 2/2019, ktorým
dochádza k nasledovnej zmene schváleného rozpočtu:
Položka rozpočtu
Príjmy rozpočtu
Výdavky rozpočtu

Schválený
rozpočet
3 357 934,44 €
3 335 740,29 €

Upravený
rozpočet
po 1. zmene
3 569 780,14 €
3 547 585,99 €

Rozpočtové
opatrenie
č. 2
510 946,16 €
142 402,16 €

Upravený
rozpočet
po 2. zmene
4 080 726,30 €
3 689 988,15 €

Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa tento bod stiahol
z rokovania?
ZA: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 117/2019
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K bodu 15) Plnenie programového rozpočtu za I. polrok 2019
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - plnenie programového rozpočtu za I. polrok 2019 ste dostali
v písomnej podobe. Plnenie obsahuje vyjadrenie schváleného, upraveného a skutočného čerpania
rozpočtu mesta podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov. Plnenie obsahuje aj
informáciu o percentuálnom plnení upraveného rozpočtu k 30.06.2019. Plnenie rozpočtu je dobré,
preto sa pristúpilo k navýšeniu výdavkov na investičné akcie. Na ekonomickej komisii sa riešili aj
pripomienky viacerých poslancov, že sa neuskutočňujú schválené investičné akcie. Preto by som chcel
pani primátorku poprosiť, aby informovala občanov o zrealizovaných a prebiehajúcich investičných
akciách.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dodala by som, že správu o týchto investičných akciách sa
bude publikovať v Tisovskom mesačníku a na web. stránke mesta. Zrealizovali sa alebo ešte prebiehajú:
rekonštrukcia bývalého Steps baru na Galériu v MsKS (ukončené 12.4.), rekonštrukcia tenisového kurtu
- povrch s umelým trávnikom (ukončené 18.4.), začala realizovať rekonštrukcia komunitného centra na
Rimavskej Píle (celé dielo by malo byť odovzdané do konca novembra; bol už aj kontrolný deň), osadili
sa prvky detského ihriska z podpory primárneho vzdelávania v Materskej škole na Rimavskej Píle
(ukončené 22.7.), prestrešenie strechy Materskej školy v Rimavskej Píle (ukončené 31.7. - ostala nám
jedna vec doriešiť). Ďalej v Materskej škole Rimavská Píla sa riešia bleskozvody.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - boli tam žľaby a zvody a keď sa to odkrylo, ukázalo sa, že tam
odpadáva omietka.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ďalej sa zrekonštruovali priestory kuchyne v ZŠ elektroinštalácia (ukončené 8.8.), začala sa rekonštrukcia strechy a podkrovného priestoru mestského
domu na námestí a tiež sa urobila zastávka na Šťavici (ukončené 31.7.). Ďalej ešte treba dokončiť na
športovom klube v Rimavskej Píle osadiť istič s vyšším výkonom na elektrickú energiu kvôli vykurovaniu
a napojiť na tlakovú kanalizáciu a vodu. Na to ešte treba dosť finančných prostriedkov. Chcem, aby sa
to odovzdalo v októbri keď bude deň seniorov. Potom sa opravil pomník 1. svetovej vojny (na budúci
rok bude potrebné dať do rozpočtu aj opravu pomníka 2. svetovej vojny), urobil sa svetelný prechod
pre chodcov pri predajni Elektro, zvodidlá na križovatke pri Centrále (spolufinancovalo BBSK), urobili
nejaké vysprávky ciest, na malej stanici na nástupišti sa osadili lavičky a zakúpila sa osadila dlažba.
Môže to vyzerať, že sa veci točia aj na Rimavskej Píle, budem rada keď to pôjde aj v Tisovci. Ďalej nám
treba opraviť strechu na mestskom úrade - zateká nám do sobášnej siene, je potrebný vymeniť krov
a opraviť komíny - pripravuje sa projekt. Ešte budeme musieť poriešiť MsKS a okná. Začala som jednať
s pamiatkovým úradom ohľadne typu strechy úradu a tiež Daxnerovho domu. Rekonštrukcia
mestského úradu bude musieť prebehnúť na etapy.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - rozpočtovým opatrením sa schválila aj rekonštrukcia MsKS proscénia a výmena žľabov, chodník na Sládkovičovej ulici postupne realizovať a predĺženie chodníka
na Muránskej ulici ku Šťavici.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - a odstavná plocha pri bytovom dome č. 1083 na
Daxnerovej ulici.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - takže nie len na Rimavskej Píle sa investuje.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - doteraz to tak vyzeralo, že len na Rimavskej Píle. Niektoré
investičné akcie prebehli z účelovo viazaných prostriedkov z úradu vlády SR - jedná sa o: rekonštrukciu
strechy a podkrovného priestoru mestského domu na námestí, rekonštrukcia strechy na Rimavskej Píle
a rekonštrukcia tenisového kurtu - povrch s umelým trávnikom.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - čo nás ešte čaká oprava hrobov Štefana Marka Daxnera
a Gustáva Lojka Tisovského.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - na Materskú školu Tisovec sa nezabudlo?
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - nie nezabudlo sa. Materská škola v Tisovci sa bude
rekonštruovať budúci rok - ako amblok (vnútorné priestory, čo je požiadavka aj z hygieny). Musíme to
napasovať tak, aby rekonštrukcia prebehla v čase letných prázdnin.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - s riaditeľkou materskej školy som diskutoval, došlo k
zmene legislatívy a niektoré finančné prostriedky na predškolákov bude vedieť použiť na externé
náradie, čiže bude sa snažiť financie smerovať na to, ale nebudú to nejaké zázraky, pretože tieto prvky
musia byť certifikované.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dostala som informáciu od nadácie LIDL, že o dotáciu sa budú
môcť uchádzať aj mestá kde nie je LIDL. Určite sa zapojíme do výzvy. Ak už nemáte žiadne pripomienky
a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
plnenie Programového rozpočtu Mesta Tisovec za I. polrok 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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 118/2019

K bodu 16) Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy v 30 b. j. na Ulici Jesenského 1470
a zmena uznesenia č. 96/2019
Róbert Boháčik, predseda Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva - na komisii sme sa zaoberali
žiadosťou p. Zajdy Kajbovej o ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu v 30 b. j. na Jesenského
ul. 1470. Komisia doporučuje ukončiť nájomný vzťah dohodou k 31.07.2019.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom bytov v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470
v Tisovci, dohodou k 30.07.2019, v zmysle ods. 1 písm. a) Čl. IV. „Zánik nájmu“ nájomnej zmluvy
zo dňa 01.01.2019, s nasledovným nájomníkom:
Zaida KAJBOVÁ – garsónka ZŤP č. 13
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 119/2019
***
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Róbert Boháčik, predseda Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva - ďalej sme sa zaoberali žiadosťou
p. Jána Hrvola o ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu v 30 b. j. na Jesenského ul. 1470.
Komisia doporučuje ukončiť nájomný vzťah dohodou k 30.08.2019.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 96/2019 zo dňa 26. júna 2019, ktorým bolo
schválené ukončenie nájomnej zmluvy nasledovne:
ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom bytov v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470
v Tisovci, dohodou k 31.08.2019, v zmysle ods. 1 písm. a) Čl. IV. „Zánik nájmu“ nájomnej zmluvy
zo dňa 01.01.2019, s nasledovným nájomníkom:
Ján HRVOL – trojizbový byt č. 30
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 120/2019

K bodu 17) Informácia o pridelení voľného bytu v 30 b. j. na ulici Jesenského 1470
Róbert Boháčik, predseda Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva - na základe rozhodnutia primátorky
mesta sa garsónka ZŤP v 30 b. j. na Jesenského ul. 1470 pridelila pre p. Zuzanu Křížkovú s dobou
prenájmu 01.08.2019 - 31.12.2019. Komisia doporučuje prideliť tento byt pre uchádzačku.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
rozhodnutie primátorky mesta o pridelení voľného bytu v zmysle čl. 4 ods. 6) VZN č. 5/2014
o podmienkach prideľovania a užívania mestských nájomných bytov v 30 b. j. na ul. Jesenského
č. 1470 v Tisovci, v spojení s návrhom LXVII. poradovníka pre:
Zuzanu KŘÍŽKOVÚ – garsónka ZŤP č. 13, s dobou prenájmu od 01.08.2019 – 31.12.2019
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 121/2019

***
Róbert Boháčik, predseda Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva - ďalej sme zaoberali žiadosťou
p. Ľuboša Baštáka o pridelenie bytu v 30 b. j. na Jesenského ul. 1470. Pán Bašták je zamestnaný na ŽSR
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a pracuje v Tisovci. Komisia doporučuje zaradiť uchádzača do návrhu poradovníka a nakoľko je
trojizbový byt voľný zároveň doporučuje aj pridelenie tohto bytu na obdobie od 01.09.2019 do
31.12.2019.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia ohľadne zaradenia uchádzača
do návrhu poradovníka.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia ohľadne zaradenia
uchádzača do návrhu poradovníka
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
zaradenie do návrhu LXVIII. PORADOVNÍKA na pridelenie voľných bytov v 30 bytovej jednotke
na ulici Jesenského 1470 v Tisovci, pre nasledovného uchádzača:
Ľuboš BAŠTÁK – trojizbový byt
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 122/2019
***
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh na uznesenie ohľadne pridelenia bytu pre
uchádzača.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia ohľadne pridelenia
bytu pre uchádzača
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
pridelenie voľného bytu v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 v Tisovci, na obdobie
od 01.09.2019 do 31.12.2019, v súlade s VZN č. 5/2014 o podmienkach prideľovania a užívania
mestských nájomných bytov, podľa návrhu LXVIII. PORADOVNÍKA pre:
- Ľuboša BAŠTÁKA – trojizbový byt č. 30
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 123/2019

K bodu 18) Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný majetok a zverejnenie zámeru
na prenájom majetku
Róbert Boháčik, predseda Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva - na komisii sme sa zaoberali
žiadosťou THLic. Artura Ciepielskeho, administrátora Rímskokatolíckej farnosti v Tisovci o dočasné
pridelenie bytu v MsKS v Tisovci, ktorý sa opravil do obývateľného stavu (za pomoci mesta aj
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dobrovoľníkov). Svoju žiadosť odôvodnil tým, že fara bola dlhodobo neobývaná a jej momentálny stav
je nevyhovujúci pre bývanie. V súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia fary, ktorá si vyžaduje nemalé
finančné prostriedky i čas. O prenájom bytu v MsKS žiada na prechodné obdobie 2 rokov. Komisia
doporučuje mestskému zastupiteľstvu vyhlásiť majetok mesta za prebytočný a zverejniť zámer
o prenájme majetku mesta.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - touto cestou by som sa chcela poďakovať dobrovoľníkom,
ktorí pomáhali pri rekonštrukciu tohto bytu, mesto vlastne zakúpilo len materiál. Týmto sa zhodnotil
náš majetok. Ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedníčku návrhovej
komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť ThLic. Artura CIEPIELSKÉHO, administrátora Rímskokatolíckej farnosti Tisovec, trvale
bytom Strakovo 733/7, 976 52 Čierny Balog – Dobroč, o prenájom bytových priestorov
nachádzajúcich sa na prízemí budovy v starej časti Mestského kultúrneho strediska,
Jesenského 835, 980 61 Tisovec, o celkovej výmere 61,10 m2
B) s c h v a ľ u j e
1. vyhlásenie majetku mesta, bytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí budovy v starej
časti Mestského kultúrneho strediska, Jesenského 835, 980 61 Tisovec, o celkovej výmere
61,10 m2, za prebytočný majetok mesta
2. zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta uvedeného v bode 1. pod písmenom B) tohto
uznesenia, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom prechodného bývania žiadateľa
počas rekonštrukčných prác farskej budovy, ako aj z dôvodu zabezpečenia verejnoprospešných prác 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 ThLic. Artura CIEPIELSKÉHO,
administrátora Rímskokatolíckej farnosti Tisovec, trvale bytom Strakovo 733/7, 976 52 Čierny
Balog – Dobroč, s dobou prenájmu od 01.10.2019 do 30.09.2021 za podmienky úhrady
režijných nákladov spojených s užívaním bytu vo výške 80,00 Eur za mesiac a upustením
nájomného za užívanie bytu z dôvodu, že v byte boli vykonané rekonštrukčné práce
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 124/2019
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - z celkového počtu 11 poslancov, bolo
prítomných 11 poslancov, z toho za zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta hlasovalo
11 poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

K bodu 19) Otvorenie prevádzky stávkovej kancelárie
Ing. Róbert Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a RR - na komisii sme zaoberali
žiadosťou spol. NIKÉ spol. s.r.o. Bratislava o súhlas na prevádzkovanie kurzových stávok v prevádzke
Výčap v Tisovci. Komisia doporučuje schváliť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.

21

Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
prevádzkovanie kurzových stávok v prevádzke Výčap, so sídlom prevádzky Partizánska 91/3,
980 61 Tisovec, pre NIKÉ, spol. s r. o., so sídlom Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 125/2019

K bodu 20) Žiadosť o súhlasné stanovisko s usporiadaním stretnutia terénnych
automobilov OFF ROAD na obdobie 2020 až 2022 (prejednané po interpeláciách)
Karol Hruška, predseda Komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia - na komisii sme
sa zaoberali žiadosťou OFF ROAD KLUB-u Tisovec o súhlasné stanovisko s usporiadaním stretnutia
terénnych automobilov OFF ROAD na miestnych komunikáciách a Nám. Dr. V. Clementisa na roky
2020-2022. Komisia doporučuje schválenie žiadosti za dodržania podmienok, ktoré boli stanovené
v minulých rokoch.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - tieto podmienky boli prejednané so zástupcami klubu?
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - Povolenie od okresného úradu máme, hlavne nám tu ide
povolenie využívať námestie ako štart a okolitých ulíc. Pred 3 rokmi áno.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - pozerám tie podmienky, ale bod 1 zabezpečiť vedenie trasy mimo
pozemkov TTP a ornej pôdy je nereálny.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - to je nereálne. Čo sa týka prejazdu pozemkami, súhlasy
vlastníkov máme, nie na vstup na cesty, ktoré prechádzajú TTP-čkom tak sa stačí dohodnúť s majiteľmi
pozemkov, na lesné pozemky dáva výnimku okresný úrad.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - bod 1 navrhujem vypustiť. A čo ste tým mysleli pri bode bod 16) pred
akciou vykonať technickú prehliadku zúčastnených áut? Neviem si predstaviť, či sem zavoláme STKčku, aby robila prehliadku áut.
Karol Hruška, poslanec MZ - tieto podmienky boli schvaľované aj roky dozadu a nikto sa nad tým
nepozastavoval.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - technické prehliadky áut sa robia, inak by nemohli jazdiť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - skôr tam ide o to, aby im z áut nevytekal olej.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - keby išlo o bežnú prehliadku, tak tomu rozumiem.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - bod, ktorý si môže vysvetliť každý po svojom.
Karol Hruška, poslanec MZ - tieto podmienky boli s nimi konzultované a oni nemali výhrady.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - zdá sa mi to nereálne, keby sa tam napísalo robiť bežnú obhliadku
áut, tak tomu rozumiem.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - vrátim sa k tomu, čo sa týka prejazdu po pozemkoch TTP
a ornej pôdy, neviem ako sa to tam dostalo, či sme to prehliadli, ale myslím si, že to nie je reálne. Inak
sa tam nedá dostať.
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Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - čo sa týka technickej prehliadky, mysleli sme to vo
vzťahu, že keď je nástup vozidiel, došlo k úniku oleja. Zabezpečovalo sa to kartónom. V niektorých
prípadoch keď bol vietor tak nám začali rozoberať starú radnicu, lebo nemali čím zaťažiť ten kartón.
Nebolo to správne riešenie. V podmienkach sa môže zmeniť opatrenie na zamedzenie úniku olejových
látok, ako to zabezpečíte a vymyslíte, je na Vás.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - najviac oleja vytieklo z Ávie, ktorú nám poskytla spol. SLUŽBY
MESTA TISOVEC s.r.o. na stavanie tribúny.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - v tom bode 23) uhradiť sponzorské vo výške 500 eur Mestu Tisovec.
Táto podmienka je za nejakým účelom?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - táto podmienka bola aj za môjho predchodcu. Tu ide o to, že
organizátori odoberajú elektrickú energiu napr. na námestí.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - pokiaľ viem, predtým sme dávali 250 eur.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - to bolo pôvodne. Teraz je 500 eur.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - o tomto nás nikto neinformoval.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ďalšia vec, ktorú som dohodla pri tomto ročníku je to, že
počas týchto dní zabezpečuje službu mestská polícia mimo ich pracovnej doby, tak som žiadala, aby im
to bolo zaplatené. Čo bolo aj splnené a uhradené.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - nechápem prečo máme zaplatiť, keď sú aj iné akcie v meste
a tiež slúžia po pracovnej dobe.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - pri našich akciách, kde slúžia mimo pracovnej doby, tak im za
to platíme. A toto je to Vaša akcia, tak som žiadala. Bolo to vyčíslené na centy.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - chcem sa ešte opýtať prečo sponzorské 500 eur? My sme
jediná organizácia, ktorá od mesta nežiada žiadne finančné prostriedky, ani sme nedostali. Nie sme
divadelníci, turisti, ktorí dostávajú dotáciu a prečo máme sponzorovať mesto keď je uvedené všade
ako spoluorganizátor.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - ako to vysvetliť, aby sme sa nenaťahovali za každé euro.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - to nie je každé euro, ale 500 eur.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - daň za verejné priestranstvo od Vás nevyberáme, čo sa
týka predajných stánkov.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ako je to napr. počas dní mesta.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - to si riešite vo vlastnej réžii. My ešte k tomu
zabezpečujeme dovoz nádob, nakoľko sa stávalo, že vytiekol olej zo stánkov. V našej réžii sme vyberali
zálohu, ak by sa stalo, že sa verejné priestranstvo znečistilo. Vy viete, že asi za koľko prenajímate taký
stánok a myslím, že doteraz sme ani neriešili odber elektrickej energie.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - chcem sa opýtať, či tých 250 eur nie je dosť za tú elektriku?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - určite nie, lebo počas dní mesta, ktoré boli iba v sobotu, sme
za stánky vybrali cca 675 eur.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - my sme tie stánky mali napojené zo základnej školy a my
základnej škole za to platíme za elektriku.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - ale napájate sa aj z úradu.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - za 250 eur určite nie.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - to nie je len za 250 eur. Keď vyvrátili a poškodili
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kontajnery účastníci off roadu, museli sme ich opraviť cez aktivačných pracovníkov. Nepýtali sme
peniaze naviac. A tých 250 eur v tom čase bol príspevok, ktorý sa použil na zakúpenie zelene do mesta.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - áno.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - môžeme to zmeniť na prevádzkové náklady.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - my sa nebránime tomu, ale prečo 100% zvýšenie? Keď od
mesta nežiadame nič.
Mgr. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - tiež odvážame smeti na skládku.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - keď sa pozrieme koľko financií ide do futbalu, mohli by sme zohnúť
oči.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - tá akcia robí reklamu mestu (koľko ľudí sem chodí, koľko
televízií), vedia kde je Tisovec. Všade kde chodíme, robíme mestu reklamu.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - mohli by sme urobiť kompromis, že by sme sa vrátili k tým
250 eurám.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - ja súhlasím.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - potom tam treba do podmienok doplniť, že je to za 1 rok.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - tieto podmienky boli aj predchádzajúce roky a nikto
z poslancov nemal námietky.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - tak to zmeňme na prevádzkové náklady, nie sponzorské.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - a aktivační pracovníci nabehnú v nedeľu riadiť.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - tieto podmienky sa nemenili 15 rokov. Vedeli ste ako to fungovalo.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - a vznikajú nám aj náklady vyššie na odpad.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - napr. čo sa týka ciest, dávame ich do poriadku (zametajú sa,
kropia sa).
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - keby sme mali všetko riešiť, čo spôsobili Vaši ľudia, že použili
hydrant na umývanie áut.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - to nie sú naši ľudia.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ako organizátori ste zodpovední. tiež som musela riešiť, že
a umývali autá na Bakulínyho ulici z hydrantu, žehlila som to ako sa dalo. hydranty sa nemôžu používať
bez predchádzajúceho nahlásenia na vodárne. Dohodnime sa na znení.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - navrhujem, aby sa z bodu 1 vypustilo TTP a bod 16) zmeniť vykonať
technickú prehliadku áut na bežnú a bod 23) zmeniť na prevádzkové náklady vo výške 250 eur.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - ohľadne tých smetí, by sme mohli navýšiť aspoň o 50 eur, čiže
na 300 eur.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - nech to procedurálne prejde hlasovaním, lebo ja som dal návrh na
250 eur.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - takže buď 250 eur alebo 300 eur?
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - ja som dal prvý pozmeňovací návrh, procedurálne sa malo zaň
hlasovať.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - chcela som ešte nechať slovo Mgr. Svobodovej.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - rozumiem. Potom nech sa jednotlivo hlasuje za tie doplnenia.
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Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - pri bode 1) si dal návrh na vypustenie TTP, ale mala sa vypustiť aj
orná pôda.
Ing. Róbert Buchta, poslanec MZ - prečo?
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - orná pôda ostane a len TTP sa vymaže. Po ornej pôde nejazdia.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - nevieš čo je TTP a orná pôda. Keď si vyberieš z katastra,
myslíš, že je to TTP-čko a nakoniec sú zarastené.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - dúfam, že všetci vieme o čo sa jedná, že chodíte po lúkach a nie kde
je nasadené.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - druh pozemku nie je totožný so skutočným stavom.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - hovoríte o konečnom stave, ale fyzický stav TTP je iný a evidenčne
je stav iný. Na ornej pôde môže byť zasiata aj tráva.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - inak toto je vec majiteľov pozemkov.
Karol Hruška, poslanec MZ - súhlas máte?
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - áno máme.
Karol Hruška, poslanec MZ - tak nemáme čo riešiť.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - tak bod 1) von?
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - nemám s tým problém.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za návrh JUDr. Keletiho
vypustiť bod 1), zmena bodu 16) vykonať bežnú prehliadku áut, bod 23) prevádzkové náklady vo výške
250 eur, kto je proti, zdržal sa hlasovania?
Vypustenie bodu 1) Zabezpečiť vedenie trasy mimo pozemkov TTP a ornej pôdy.
ZA: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA HLASOVANIA: --Zmena bodu 16) na: „Pred akciou vykonať bežnú obhliadku zúčastnených áut.“
ZA: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA HLASOVANIA: --Zmeny bodu 23) na: „Uhradiť prevádzkové náklady vo výške 250 eur Mestu Tisovec.“
ZA: Mgr. Ľubomír Bagačka, Ing. Róbert Buchta, Ing. Hana Homoľová, JUDr. Mário Keleti, Milan Šlajfer
PROTI: Mgr. Marta Svobodová
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: Róbert Boháčik, Ing. Jaroslav Hecko, Karol Hruška, Dušan Kojnok,
Ing. Karol Kubíni
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dávam návrh na hlasovanie, kto je za návrh Mgr. Svobodovej,
aby boli prevádzkové náklady uhradené mestu vo výške 300 eur, kto je proti, zdržal sa hlasovania?
ZA: Róbert Boháčik, Ing. Jaroslav Hecko, Karol Hruška, Dušan Kojnok, Ing. Karol Kubíni,
Mgr. Marta Svobodová
PROTI: Mgr. Ľubomír Bagačka, Ing. Róbert Buchta, Ing. Hana Homoľová, JUDr. Mário Keleti,
Milan Šlajfer
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: ---
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - prešiel návrh poslankyne Mgr. M. Svobodovej.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - nezabudnúť doplniť, že na prevádzkové náklady vo výške 300
eur za rok.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - povedala by som za akciu.
Karol Hruška, poslanec MZ - akcií v jednom roku majú viacej.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - za akciu v Tisovci.
Ivan Slivka, zástupca OFF ROAD KLUB-u - akcií máme viacej, napríklad máme aj vyhliadkové jazdy, ale
pri nich nevyužívame verejné priestory mesta. Ja by som dal za rok.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ani mestskú políciu. takže za rok a v uznesení uviesť
s pripomienkami. Ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedníčku
návrhovej komisie, aby prečítala návrh na uznesenie.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
organizovanie stretnutia terénnych automobilov OFF ROAD TISOVEC v rokoch 2020 až 2022, ktoré
bude organizované Občianskym združením OFF ROAD KLUB TISOVEC, so sídlom Daxnerova 734,
980 61 Tisovec, za podmienok, ktoré sú prílohou dôvodovej správy s pripomienkami
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 126/2019

K bodu 21) Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - na komisii sme zaoberali žiadosťou
Mgr. Zuzanou Mihókovou o ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku, ktorý využívala
ako letnú terasu a časť pozemku, ktorý využívala ako detské ihrisko. O ukončenie nájomnej zmluvy
žiadala z dôvodu ukončenia prevádzky. Komisia doporučuje ukončiť nájomný vzťah k 01.09.2019.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - v návrhu uznesenia sú zhodné parcely, chcem sa opýtať, či je to
dobre?
Ing. Ivan Kokavec, vedúci Odd. výstavby, ŽP a RM - sú to dve zmluvy na 30m2 a 60 m2. Je to jedna
parcela, ale zmluvy boli dve.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - celá parcela má väčšiu výmeru.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - dotyčná mala aj nejaké záväzky voči mestu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - nedoplatky má už uhradené. Ak už nemáte žiadne
pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh
uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
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Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) s c h v a ľ u j e
ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 27.07.2015 medzi Mgr. Zuzanou MIHÓKOVOU, bytom
Magurská č. 23, 974 11 Banská Bystrica, ako nájomcom a Mestom Tisovec, ako prenajímateľom
na prenájom časti pozemku v intraviláne katastrálneho územia Rimavská Píla, parcely
CKN č. 8/2, evidovanú ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 30 m2, dohodou
k 31.08.2019
B) s c h v a ľ u j e
ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 27.07.2015 medzi Mgr. Zuzanou MIHÓKOVOU, bytom
Magurská č. 23, 974 11 Banská Bystrica, ako nájomcom a Mestom Tisovec, ako prenajímateľom
na prenájom časti pozemku v intraviláne katastrálneho územia Rimavská Píla, parcely
CKN č. 8/2, evidovanú ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 60 m2, dohodou
k 31.08.2019
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 127/2019

K bodu 22) Informácia k úspešnej žiadosti o poskytnutie dotácie
z Environmentálneho fondu
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - na základe uznesenia MZ č. 56/2019 z 27.03.2019 mesto
podalo na Environmentálny fond žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci oblasti
Elektromobilita, na kúpu nového elektromobilu. Tiež sa schválilo zabezpečenie povinného
spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov najmenej vo výške 5% z celkového rozpočtu
predkladaných projektov. Z Ministerstva životného prostredia SR nám prišlo rozhodnutie, že nám na
kúpu elektromobilu schválili dotáciu vo výške 10000 eur. Nakoľko nový elektromobil stojí cca
30000 eur, tam by bola min. spoluúčasť mesta 20000 eur. Uvažovali sme, že táto dotácia nie je
dostačujúca, preto by sme túto dotáciu neprevzali. Potom nám bude treba aj zrušiť už spomenuté
uznesenie.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) n e s c h v a ľ u j e
realizáciu projektu „Kúpa nového elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií Mesta Tisovec“,
na ktorý bola rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky schválená dotácia
vo výške 10 000,00 Eur
B) r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 56/2019 zo dňa 27. marca 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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: ---
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UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 128/2019

K bodu 23) Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa aktuálnych
výziev
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlásilo
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného fin. príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Výzva je
zameraná na investície, ktoré súvisí s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky
zaujímavých objektov, budov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry - miestne kultúrne, historické,
prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení. Maximálna výška
žiadanej dotácie je 50000 eur. Termín predkladanie žiadostí je do 16.06.2019. Zámerom mesta je
predložiť žiadosť na realizáciu projektu, ktorým sa obnoví objekt „Drevený altánok Šťavica - tančiareň“.
Celkové náklady na realizáciu projektu podľa výkazu-výmer, ktorý je súčasťou projektovej
dokumentácie sú vo výške 57872,92 eur. V prípade schválenia žiadosti a poskytnutia dotácie s max.
limitom bude musieť mesto zabezpečiť financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške
7872,92 eur.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - tam je presne definované na čo môžeme žiadať finančné
prostriedky, a ak sa nám podarí získať financie tak dokončíme areál Šťavice. Ak nemáte žiadne
pripomienky a návrhy k tomuto bodu 23/1, prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala
návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia 23/1
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu k vyhlásenej výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia
CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie: PRV 7.5
Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej
infraštruktúry malých rozmerov, na verejné využitie
B) s c h v a ľ u j e
- zámer podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo
MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie: PRV 7.5 Podpora na
investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry
malých rozmerov, na verejné využitie
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 129/2019
***
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických
nabíjacích staníc. Výzva je zameraná na podporu budovania verejne prístupných elektrických staníc.
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Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 95% s max. limitom dotácie vo výške 5000 eur.
termín predkladanie žiadostí je do 1.10.2019. Zámerom mesta je predložiť žiadosť, ktorej predmetom
bude osadenie verejne prístupnej stanice elektrickej nabíjacej stanice pre 2 elektrické motorové
vozidlá na parkovisku pred Reštauráciou Centrál. Prevádzka elektrickej stanice by bola zabezpečená
prostredníctvom externej spoločnosti na základe zmluvy o správe a prevádzke stanice. Celkové
odhadované rozpočtované náklady na realizáciou projektu sú vo výške 6500 eur. vzhľadom na
podmienky výzvy bude mesto musieť zabezpečiť financovanie spoluúčasti vo výške 263,16 eur
a financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 1236,84 eur. V prípade kladného vyjadrenia
SSD bude vypracovaná projektová dokumentácia s rozpočtom. Súčasťou dôvodovej správy je aj
tabuľková časť, kde sú zhrnuté skutočné náklady na servis, poistenie a predpokladané prevádzkové
náklady na vozidlo Škoda SuperB, Nissan Laef.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu 23/2,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu k vyhlásenej výzve Ministerstva hospodárstva SR na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
B) s c h v a ľ u j e
1. realizáciu projektu s názvom „Nabíjacie stanice v Meste Tisovec“
2. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc s názvom „Nabíjacie stanice v Meste Tisovec“ v rámci výzvy
s kódom 18409/2019-4210-36886, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja mesta a platným územným plánom mesta
3. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 263,16 Eur, to znamená
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
4. zabezpečenie financovanie neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 130/2019
***
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán
vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu
dobudovania základnej technickej infraštruktúry. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi aj
obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v Atlase RK 2013. Mesto je oprávneným
žiadateľom, nakoľko sa nachádza v Atlase RK 2013. zámerom mesta je predložiť žiadosť, ktorej
predmetom bude vybudovanie miestnej komunikácie na Podhradovej ulici. Je tu koncentrácia MRK,
ktorá by vyhovovala požiadavkám výzvy. Vybudovaním miestnej komunikácie by sme zlepšili
podmienky nielen pre MRK, ale aj pre majoritných občanov danej ulice. Súčasne môžeme vyriešiť
nevyhovujúci stav oporných múrov na danej ulici. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia
na stavebné povolenie a ohlásenie s názvom Rekonštrukcia a predĺženie ulice Podhradovej v Meste
Tisovec (rekonštrukcia jestvujúcej vozovky, výstavba - predĺženie slepého ramena ulice, výstavba
zárubného múru po ľavej strane ulice). Rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty, chodníky,
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mostné objekty) je oprávnená iba v prípade, ak je predmetom projektu aj výstavby nových pozemných
komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty). Z uvedeného dôvodu sa v projektovej dokumentácii
uvažuje so stavebným objektom výstavba - predĺženie slepého ramena ulice. Max. výška oprávnených
výdavkov na realizáciu projektu v rámci podmienok vyhlásenej výzvy pre mesto je 150000 eur.
V prípade schválenia žiadosti by mesto muselo zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške
7894,74 eur.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - tento projekt by vyriešil problém s prístupom na Podhradovú
ulicu, čo bolo pripomienkované aj občanmi tu mestskom zastupiteľstve. Ak nemáte žiadne pripomienky
a návrhy k tomuto bodu 23/2, prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu k vyhlásenej výzve Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ako
sprostredkovateľským orgánom pre časť operačného programu Ľudské zdroje na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej
technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
B) s c h v a ľ u j e
1. realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia a predĺženie ulice Podhradovej v Meste Tisovec“
2. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Rekonštrukcia a predĺženie
ulice Podhradovej v Meste Tisovec“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 na SO,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným
plánom mesta
3. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, to znamená min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov
4. zabezpečenie financovanie neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 131/2019

K bodu 24) Návrh dohody o prechode pozemkov v dočasnej správe
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - návrh dohody o prechode pozemkov v dočasnej správe,
prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce
máte písomnej podobe. Jedná sa o miestnu komunikáciu - chodník, verejné priestranstvo a nástupište
miestnej autobusovej stanice. Požiadali sme, aby nám to okresný úrad odovzdal, nakoľko v blízkej
budúcnosti plánuje rekonštrukciu autobusovej stanice spolu SAD-kou.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - musíme mať všetky pozemky vo vlastníctve mesta, aby sme
mohli ísť výstavby autobusovej zastávky.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - budeme za to aj niečo platiť?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - nie, dostali sme to prevodom. Časť pozemkov sme tam museli
aj vykúpiť. Ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedníčku návrhovej
komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
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Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Dohodu č. 10/2019/MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv
a súvisiacich záväzkov z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce podľa zákona NR SR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení medzi Slovenskou republikou – Okresným úradom
Banská Bystrica, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra č. 5943/1, 974 05 Banská Bystrica,
ako odovzdávajúcim a Mestom Tisovec, so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec,
ako preberajúcim, ktorým dochádza k prevodu nehnuteľného majetku vedenom Okresným úradom
Rimavská Sobota, katastrálny odbor v katastrálnom území Tisovec, na liste vlastníctva č. 83
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 132/2019

K bodu 25) Návrh dodatku č. 14 k nájomnej zmluve so spoločnosťou Mestské lesy
Tisovec s.r.o.
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - návrh dodatku č. k nájomnej zmluve máte v písomnej
podobe. Dodatkom sa určuje cena nájmu za prenájom pozemkových nehnuteľností a lesných porastov
v k. ú. Tisovec a k. ú. Rimavská Píla pre kalendárny rok 2019, vo výške 25900 eur.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - výška nájmu vychádza z predchádzajúcich rokov 2014-2017, keď sme
v týchto rokoch spracovávali vetrovú kalamitu. Robila dosť výrazná preťažba, platili sa dosť vysoké
nájmy. Investície išli do techniky a technológií. Logicky prišiel pokles, ktorý vychádza zo zákona o lesoch
to znamená z ošetrovanie ťažby. Na tento rok sme naplánovali ťažbu na cca 12000 kubíkov, ale
nedostaneme sa ani na 8000 kubíkov, čo podľa mňa je zdravý sedliacky rozum. Okrem tej recesie
prebieha v hospodárstve, ktorá sa týka nás lesníkov a drevárov, je tu čo sa týka drevárskej výroby
pokles objednávok, prepad cien a čo sa týka dreva, je tam výrazný pokles u ihličnatého dreva, hlavne
pri takom sortimente ako je vláknina, ktorá je najmenej hodnotná. Ten prepad je tak drastický, že cena
nepokrýva ani len ťažbu dreva a odvoz z lesa, nie to ešte následnej úprave porastov, uhadzovania
a zalesňovania. Dreva je neskutočný prebytok (kalamita), tie ceny sú veľmi nízke. Keď chceme dať
nájom vysoký, vieme ho dať, vieme nahnať ten objem (ťažba listnatého dreva), ale je to nerozumné,
lebo SCP Ružomberok znižuje ceny listnatého dreva. Budeme radi, že ho budeme mať kde predať.
Hlavne zarábame na službách (odvoz, poskytutie bágra, stolárska výroba). To portfólio je také aké je,
jasné, že by sme vedeli nahnať nájom na ťažbe listnatého dreva, ale to nechceme. Po dvoch rokoch sa
cena určite upraví, tá ťažba, ktorá sa ošetrí by sa dala zrealizovať, aby sa to odzrkadlilo na tom nájme.
Teraz je situácia zlá. Hovorí sa o klimatickej zmene, áno aj to má obrovský vplyv, ale ten vleklý problém
so smrekom ešte od roku 1990, kedy došlo reprivatizácii a prinavracaniu pozemkov pôvodným
vlastníkom (vlastnícke a užívacie práva). Netreba hádzať vinu len na lesníkov a ochranárov, je to vina
nás všetkých. Keby ste sa šli pozrieť do tisovských dolín, videli by ste kde je skutočný problém,
nevysporiadané vlastnícke vzťahy, nevysporiadané pozemky, neznámi vlastníci, obrovské množstvo
poľnohospodárskej pôdy porastenej smrekovým porastom, kde sa nerobí nič. My sa môžeme snažiť,
keď okolo Vás ľudia nerobia nič, je ich pár, ktorí si robia na pozemkoch (to sú vlastníci známi
a vysporiadaní) a ostatné stojí. Je to podiel všetkých, niektoré územia sú bezhlavo riešené, chyby sa
robia aj v lesníctve, sú subjekty, ktoré nerobia čo majú a k tomu prichádza sucho a nevyrovnané zrážky.
To všetko má vplyv. Ten smrek je drevina číslo jeden v Európe. Buď budeme nakupovať drahý smrek
napr. z Rakúska, ale tá kalamita sa tiahne Rakúskom, Nemeckom, Talianskom, Slovinskom a Českou
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republikou, kde je kalamita v obrovskom rozsahu. Tam stoja státisíce kubíkov dreva a nikto s tým nič
nerobí. Berie sa len to čo je zelené, aby sa niečo speňažilo. Dopracovali sme sa až sem a je to globálny
spoločenský problém.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - myslím si, že je to postačujúce vysvetlenie. Ak nemáte žiadne
pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh
uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Dodatok č. 14 k nájomnej zmluve medzi Mestom Tisovec, ako prenajímateľom a Mestskými lesmi
Tisovec, s.r.o., ako nájomcom, v znení prílohy k tomuto uzneseniu
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 133/2019

K bodu 26) Pozvanie od partnerského mesta Tăuții Măgherăuș (Rumunsko)
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dostali sme pozvanie od partnerského mesta Tăuții
Măgherăuș (Rumunsko) v termíne od 1.9. do 9.9.2019. Pozvanie prišlo pre zástupcov mesta a tiež pre
Základnú školu Dr. V. Clementisa. Nakoľko za samosprávu sme v tomto roku už boli na návšteve
v partnerskom meste Tăuții Măgherăuș, tak sme od návštevy upustili. Zo základnej školy sa zúčastnia
výmenného pobytu 2 pedagógovia a 10 žiakov a šofér (plavecký výcvik a iný program). Za základnú
školu1sa zúčastnia: pedagogickí zamestnanci: Mgr. Viera Švihlová, Mgr. Beata Gandžalová, žiaci:
Katarína Dominiková, Matúš Striežovský, Anna Struhárová, Hugo Kriška, Marek Kruček, Tatiana
Vetráková, Katarína Baňasová, Klaudia Danišová, Jakub Antal, Tomáš Vengrín - sú to žiaci 8 a 9 ročníkov.
Autobus je už objednaný. Ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka návrhovej komisie - prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
delegáciu mesta (dvoch pedagogických zamestnancov a desiatich žiakov Základnej školy
Dr. V. Clementisa Tisovec), ktorá sa zúčastní návštevy partnerského Mesta Tăuții Măgherăuș
(Rumunsko) v dňoch 1. septembra 2019 až 10. septembra 2019, v zložení:
- pedagogickí zamestnanci: Mgr. Viera Švihlová, Mgr. Beata Gandžalová
- žiaci: Katarína Dominiková, Matúš Striežovský, Anna Struhárová, Hugo Kriška, Marek Kruček,
Tatiana Vetráková, Katarína Baňasová, Klaudia Danišová, Jakub Antal, Tomáš Vengrín
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: 11 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 134/2019
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K bodu 27) Diskusia
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - dňa 05.08.2019 mesto dostalo vyjadrenie k požiadavke
o zastabilizovanie stĺpa elektrického vedenia pri Rimave blízko mosta - rodiny Rukavicová – Keletiová,
požiadavka je opodstatnená a bude zabezpečená náprava, obratom sme posielali list so
žiadosťou o informáciu upresnenia približného termínu realizácie. Ďalej 27.08.2019 e-mailovou poštou
prišiel list o p. Ľubomíra Tížika, ktorý je od r. 2012 majiteľom budovy železničnej stanice – pre občanov
známe ako budova malej stanice. S obsahom listu chcem oboznámiť všetkých občanov, pretože mnohí
sa doteraz mylne domnievajú, že predmetná budova patrí do majetku mesta a mesto túto „hrôzu“
nerieši. Dňa 19.2.2019 bolo uskutočnené stretnutie tu na MsÚ s majiteľom budovy, kde sme mu
ponúkli možnosť odkúpenia tejto budovy mestom za pôvodnú sumu, za ktorú ju kúpil, čo však
odmietol. K predmetnému prípadu je vedená podrobná agenda a bola poskytnutá aj polícii k šetreniu,
ktoré inicioval p. Tížik. A teraz k listu, prečítam celé znenie: „Na základe Vašej výzvy zo dňa 21.02.2019
na vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác na stavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ktorú ste mi adresovali ako majiteľovi
stavby „Železničná stanica Tisovec - mesto“, súp. č. 573, Vás týmto žiadam o poskytnutie štátneho
stavebného príspevku podľa §95 bod 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov, pre nedostatok vlastných prostriedkov a nemožnosti si zobrať
pôžičku, vo výške 3500 € (slovom tritisícpäťsto eur). K uvedenej žiadosti dodávam, že som budovu
stanice Tisovec-mesto odkúpil v roku 2012 od Mesta Tisovec, za podmienok, ktoré sú doteraz
predmetom sporu, ako budovu nezabezpečenú, zdravie ohrozujúcu, ktorú Mesto Tisovec odkúpilo od
ŽSR ako budovu vhodnú na asanáciu a bez prevedenia nevyhnutných zabezpečovacích prác mu ju
neskôr predalo ako „budovu hodnú osobitného zreteľa“ vhodnú na výstavbu penziónu s nízko
kapacitným ubytovaním do desať osôb. Ja som na svoje náklady dal oplotiť mne ukázaný pozemok pri
predaji, ktorým som budovu zabezpečil pre vstupom neželaných osôb, kľúč od brány som dal na MÚ
Tisovec, pre prípad potreby vstupu želených osôb a nevyhnutnému prístupu. Osadil výstražné tabuľky,
dal podoprieť okenný nosník v nosnom múre v zadnej časti budovy, zalatoval vstupné otvory a opravil
zničenú strechu. V súčasnosti je na budove opäť rozbitá strecha, odcudzený plot cca 30 metrov,
prepadnutý strop a rozkradnuté všetky drevené a kovové časti a smaltovaná tabuľa s nápisom Tisovecmesto. Na poškodzovanie budovy ma mesto upozornilo až v januári 2019, keď už bola budova značne
opäť poškodená a to výzvou na odstránenie stavby. Pretože budova je stále predmetom sporu
s Mestom Tisovec a mnou investované financie do budovy presiahli sumu 10000 eur, predkladám Vám
túto žiadosť. Verím, že s vybavením tejto žiadosti dôjde k zabezpečeniu stavby z mojej strany tak, aby
nedošlo k ohrozeniu osôb ani poškodeniu budovy.“ Občania si môžu urobiť názor na majiteľa budovy
a predmetnou vecou sa budeme zaoberať na budúcom zasadnutí. Ďalej Vás chcem pozvať na
pripomienku 75. výročia Slovenského národného povstania, v rámci ktorej sa uskutoční 30.08.2019
vatra na Obadovom očku a 02.09.2019 pietna spomienka na námestí pri pomníku. V rámci, ktorej bude
aj krst knihy p. Dušana Hutku príbehy z vojny 2. Tiež Vás chcem pozvať na Clementisove dni, ktoré sa
uskutočnia 20. - 21.09.2019.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - ja by som sa chcela poďakovať Oddeleniu kultúry a športu za
premietanie filmov v letnom kine, medzi občanmi to malo dosť dobrý ohlas. Kino si kvázi si zarobilo čo
sa týka výpožičky filmov, nebolo stratové. Tiež občania kvitujú ranné a večerné kúpanie.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - kúpalisko bude otvorené do 15.09.2019. Tiež chcem
poďakovať OZ TISart a všetkým občanom, ktorí sa podieľali na osádzaní detských prvkov na sídlisku
Stred. A tiež občanom, ktorí pomáhali pri osádzaní nového dvojkríža a lavičiek na Obadovom očku.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - tiež sa chcem poďakovať aj občanom, ktorí na sídlisku Stred pomáhali.
V rámci zabezpečenia toho majetku, by som chcel poprosiť, sú tam 2 lampy, ktoré nesvietia od začiatku
ako boli nainštalované, z dôvodu prerušenia kábla v zemi. A je tam dosť veľká tma. Chcem by som sa
opýtať, či by sme ich svetlá nesprevádzkovali v spolupráci so spol. SMT Tisovec s.r.o.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - od kedy nesvietia?
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Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu - od roku 2015, v rámci sa výzvy riešili.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - nie lampy, ale samotní ľudia budú musieť dozerať na tento areál, aby
sa nepoškodili ten areál, lebo tam OZ TISart urobil kus dobrej roboty.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - súhlasím. Ľudia k ochrane majetku pristupujú benevolentne
a potom budeme zbytočne vynakladať finančné prostriedky.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - tiež chcem poďakovať p. Hruškovej a aktivačným pracovníkom za
osadenie lavičiek a vykosenie verejného priestranstva popod Vápenku. Chodník je sprístupnený
a v dobrom stave.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - som vďačná za podnety (pozitívne aj negatívne) občanov,
ktoré je potrebné riešiť. Snažíme sa ich riešiť tak, aby mesto vyzeralo lepšie, aj napriek tomu, že sa nám
sem sťahujú občania z ktorými nie sme stotožnení.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - ten rodinný dom v Papierni sa začína búrať, majú povolenie?
Ing. Ivan Kokavec, vedúci Odd. výstavby, ŽP a RM - áno majú povolenie na búranie.

K bodu 30) ZÁVER ROKOVANIA
Program zasadnutia mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný. Primátorka mesta poďakovala
prítomným za účasť. Zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila o 19,05 hod.
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Ing. Tibor Tokár
prednosta mestského úradu
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Mgr. Irena Milecová
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