ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tisovci,
konaného dňa 26. januára 2022

PRÍTOMNÍ:
Primátorka mesta

Poslanci
mestského zastupiteľstva

Mgr. Irena MILECOVÁ

Róbert BOHÁČIK
Ing. Róbert BUCHTA
Ing. Jaroslav HECKO
Ing. Hana HOMOĽOVÁ
JUDr. Mário KELETI
Dušan KOJNOK
Ing. Anna KOŽIAKOVÁ
Ing. Karol KUBÍNI
Mgr. Marta SVOBODOVÁ

NEPRÍTOMNÍ:

Mgr. Ľubomír BAGAČKA
Milan ŠLAJFER

OSTATNÍ PRÍTOMNÍ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

PRÍLOHY:
č. 1
Plán Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MESTA TISOVEC na I. polrok 2022
č. 2
Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci za rok 2021
č. 3
Organizačný poriadok Mestského úradu v Tisovci
č. 4
Žiadosť KST Turistického oddielu KOS Rimavská dolina Tisovec o odkúpenie nehnuteľností
č. 5
Žiadosť p. Jána Pokoša o odkúpenie pozemku
č. 6
Žiadosť p. Zuzany Ulickej o prenájom pozemkov
č. 7
Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena - Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina
č. 8
Návrh cien tepla pre rok 2022

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia
Začiatok rokovania MZ o 16:00 hod., MsKS Tisovec
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 9 poslancov mestského zastupiteľstva. Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec mestského
zastupiteľstva sa ospravedlnil z rokovania z pracovných dôvodov. Neprítomný je aj poslanec
mestského zastupiteľstva p. Milan Šlajfer. Nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva, zasadnutie je uznášania schopné.

K bodu 2) Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Pozvánku a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva
ste dostali poštou.
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Tisovec na I. polrok 2022
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
8. Správa o činnosti Mestskej polície Tisovec za rok 2021
Predkladá: J. Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície
9. Organizačný poriadok Mestského úradu v Tisovci
Predkladá: Ing. E. Kučeráková, prednostka mestského úradu
10. Ukončenie nájomnej zmluvy
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
11. Návrhy dodatkov k nájomným zmluvám
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
12. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru predať majetok mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
13. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
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14. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
15. Návrh na odkúpenie nehnuteľného majetku
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
16. Návrh na schválenie cien tepla dodávaného SLUŽBAMI MESTA TISOVEC, s.r.o. pre rok 2022
Predkladá: Ing. Š. Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o.
17. Diskusia
18. Záver
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k programu, dávam
návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa dnešné rokovanie mestského zastupiteľstvo viedlo v zmysle
predloženého programu?
ZA: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --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: p. Róberta Boháčka, za
predsedu návrhovej komisie, Ing. Hanu Homoľovú a Ing. Annu Kožiakovú, za členky návrhovej komisie.
Dávam návrh na hlasovanie: kto je za, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení, kto je proti,
zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 6 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽALI SA: p. Róbert Boháčik, Ing. Hana Homoľová, Ing. Anna Kožiaková

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

K bodu 5) Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Prehľad o stave plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
z 15.12.2021 ste dostali v písomnej podobe. Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
sme mali jedno splnomocňujúce uznesenie a to uznesenie č. 496/2021, ktorým ste ma splnomocnili
na zmenu rozpočtu mesta, použitím rozpočtových opatrení podľa §14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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K bodu 6) Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Vyhodnotenie interpelácií poslancov, podnety a návrhy
občanov mesta z 15.12.2021 ste dostali v písomnej podobe. Na úvod by som chcela informovať
občanov mesta o počte zaočkovaných v Tisovci a v Rimavskej Píle k 20.01.2022. Prvou dávkou bolo
zaočkovaných 1694 občanov (41,94%), druhou dávkou bolo zaočkovaných 1477 občanov (36,57%),
treťou dávkou bolo zaočkovaných 814 občanov (20,15%). Celkovo máme zaočkovaných občanov
39,76%. Tieto informácie zverejňuje Únia miest Slovenska.
Ďalej by som Vás chcela informovať s odpoveďou Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti na naše
listy, ktoré sme zaslali dňa 15.11.2021. Jednalo sa o zaradenie investičných akcií na rok 2022 Vybudovanie kanalizácie na uliciach Partizánska, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Podhradová
a Malinovského, ďalej dobudovanie kanalizácie v m. č. Rimavská Píla a rekonštrukcia vodovodného
potrubia na Partizánskej ulici. Prečítam Vám odpoveď Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s.
na naše žiadosti: „Vaše žiadosti boli posúdené a do investičného plánu na rok 2022 bola zaradená
investičná akcia „Tisovec, ulica Partizánska, rekonštrukcia verejného vodovodu“ na prípravu. Na
investičnú akciu „Dobudovanie kanalizácie v m. č. Rimavská Píla bude pokračovať proces vybavenie
kolaudačného rozhodnutia.“ Na vysvetlenie prečo kolaudačné rozhodnutie, je to I. etapa kanalizácie,
ktorá bola urobená v roku 2018 a ešte stále nebola skolaudovaná, a preto ju ešte nemôžu občania
používať. Ďalej sa v liste píše: „Vzhľadom na skutočnosť, že Národná rada SR schválila novelu zákona č.
442/2002 Z. z., ktorá našej spoločnosti ukladá alokovať finančné prostriedky do obnovy majetku
v takej výške, že nie je možné realizovať žiadne nové rozvojové aktivity z vlastných finančných
prostriedkov, nebola Vaša požiadavka na vybudovanie kanalizácie na uliciach Partizánska,
Sládkovičova, Hviezdoslavova, Podhradová a Malinovského, ako aj pokračovanie v budovaní
kanalizácie Rimavská Píla, zaradená do investičného plánu našej spoločnosti.“ To je na margo dotazov,
ktoré boli na Komisii ochrany verejného poriadku a životného prostredia, prečo mesto nebuduje
kanalizáciu severným smerom. K tomu by som chcela povedať toľko, že máme túto investíciu
plánovanú cca v roku 2024 a je zahrnutá v Integrovanej územnej stratégii (IUS) Banskobystrického
samosprávneho kraja, pretože je to veľmi vysoká investícia, ktorú my, ako mesto, nebudeme vedieť
sami realizovať. A vlastne Stredoslovenská vodárenská spoločnosť by mohla využiť tieto alokované
zdroje na túto investíciu. Tiež Vám chcem tlmočiť, že mesto vydalo záväzné stanovisko k projektu
telekomunikačnej stavby „RFO199-Revúca-Tisovec-Hnúšťa, ktorej je investorom ORANGE SLOVENSKO
a. s.. Následne sa týmto bude mestské zastupiteľstvo zaoberať, keď bude toto územné konanie
ukončené.
Ďalej Vás chcem informovať, že Združenie miest a obcí Slovenska na svojom zasadnutí 15.01.2022
vyhlásilo štrajkovú pohotovosť a organizuje verejný protest, ktoré sa uskutoční v stredu 02.02.2022
o 11,00h pred Úradom vlády SR v Bratislave. Uvedené verejné zhromaždenie sa uskutoční s prioritou
na požiadavky: stiahnutie stavebnej legislatívy z februárovej schôdze parlamentu, zmena zákona
o financovaní sociálnych služieb, vrátenie financovania neverejných škôl a školských zariadení pred
právny stav z roku 2007, a teda ich financovanie štátom. Jedná sa hlavne o to, že mestá a obce, ktoré
počas všetkých vĺn pandémie zabezpečovali všetky kľúčové opatrenia na ochranu svojich obyvateľov,
samosprávy, ktoré testujú a očkujú, sú spoľahlivým partnerom štátu, ale sú dlhodobo ignorované pri
príprave zákonov. Závažné pripomienky, konštruktívne návrhy vychádzajúce z miery poznania
skutočného života a rovnako aj formulované odporúčania sú prehliadané. Neexistuje skutočná
komunikácia medzi štátom a samosprávami. Štát nechal obce a mestá pred dverami. Na jednej strane
ignoruje vecný prístup zo strany miest a obcí, ale na druhej strane na nich presúva nové a ďalšie
úlohy. Spravidla bez peňazí. Toto je všetko, o čom som Vás chcela informovať.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Občania sa pýtajú, prečo mliekomat dlhšiu dobu nefunguje.
Preto som včera volala s p. Rukavicom, ktorý zabezpečuje jeho prevádzku. Môže vysvetliť, prečo stále
nejde.
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Peter Rukavica, občan - Dnes som komunikoval s p. Hudáčekom a doporučil som mu p. Daniša, ktorý
sa vyzná do elektroniky. Na chybe je plošný spoj. Dostal sa až k tomu plošnému spoju, ale potrebuje
schému na mlieko a systém ho nepustí ďalej. Stále tam píše, že je blokovaná nádrž, a preto to mlieko
nepreteká do fľaše. Pán Hudáček ma ubezpečil, že túto schému vyžiadal zo Švajčiarska priamo od
dodávateľa mliekomatu a ako náhle príde, nakontaktuje sa na p. Daniša. Bol by rád, keby sa to
podarilo sprevádzkovať do konca marca, pretože nevedia, čo majú s mliekom robiť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - S p. Hudáčekom máme uzatvorenú aj novú nájomnú zmluvu,
takže určite s činnosťou nechce skončiť.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Ja som to povedala len kvôli tomu, že sa ľudia pýtajú.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - je pravda, že predajňa Elektro Kováč končí?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ja som sa to tiež dozvedela iba sprostredkovane, že údajne
končí. Oficiálne majitelia prevádzky neoznámili, že končia.
Denisa Mániová, zamestnankyňa Odd. sociálno-správneho a školstva, zapisovateľka - Pokiaľ viem,
oznámenie už dali, bola s ním p. Hudecová, predavačka Elektra. Zastavila sa u mňa v kancelárii, lebo
nevedela, kde to má podať.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta – Neviem, prečo mi to nebolo posunuté. Je veľmi ťažké
majiteľa presvedčiť, aby prevádzkoval predajňu a udržal ju. Mesto nevie dať záruku, že budú mať
tržby. Zatvárajú asi z dôvodu navýšenie cien energií a oni tam majú elektrické kúrenie. Pre našich
obyvateľov to nie je dobré, hlavne pre starších. A možno je to spôsobené aj tým, že mladší občania si
buď vycestujú a kúpia spotrebiče, alebo si ich objednajú a dovezú im ich priamo domov.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Majiteľ by sa mohol spojiť s nejakým podnikateľom, aby
predával tento sortiment.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Sortiment elektro materiálu by mohli rozšíriť v železiarstve
a televízor si občan kúpi aj inde.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Tam by bolo asi treba nadstaviť podlažie, lebo je to veľmi
maličké.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Viem, že tam majú aj elektriku, zásuvky, krabice, tie základné veci
už predávajú. A nakoniec je to jeho budova, s ňou bude musieť niečo robiť, buď ju predá, lebo
neverím, že ju nechá len tak, lebo mu schátra.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Pokiaľ viem, aj v Klenovci zrušili obdobnú prevádzku cca 3
roky dozadu, možno aj viacej.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Aj v Hnúšti majú predajňu zmenšenú.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta – Neviem, aký mali obrat, ťažko sa k tomu vyjadrovať.
JUDr. Ivana Bariová, hlavná kontrolórka mesta - Občanom bude predajňa chýbať, hlavne sortiment,
ako sú náplne do sodastreamu (veľa ľudí si chodilo kupovať a vymieňať náplne), baterky, žiarovky.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Máme tu SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o., ktoré by túto službu
a sortiment mohli rozšíriť a prevziať.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - Batérie mávam v predajni, žiarovky by sa mohli tiež predávať.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Je mi to ľúto, že takéto prevádzky končia, ale každý
podnikateľ si musí zvážiť, či sa mu to oplatí, alebo nie. Internetové obchody fungujú a pravidelne sú
tovary dovážané kuriérom.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Mám podnet od občana, ktorý býva v bytovke pri materskej škole, kde
je ten kruhový objazd, či by sa nedalo poriešiť to, že tam síce nie je vyznačený kruhový objazd, vodiči
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smer jazdy autom ignorujú a dochádza ku kolíziám. Keď vychádzajú od bytovky smerom do mesta, tak
nejdú tak, ako by sa malo na kruhovom objazde, ale idú rovno a sú tam nebezpečné strety.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Neviem o tom, že by tam bola nejaká kolízia.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Treba tam dať obmedzenie rýchlosti na 15-20km/h.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Je to naša komunikácia, takže toto vieme poriešiť.
Ing. Ivan Kokavec, vedúci Odd. výstavby, ŽP a RM - Treba označiť len prikázaný smer jazdy.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - Chcem sa opýtať za ten mostík, ktorý je oproti obchodu p. Krajčiovej,
ktorým sa prechádza z Partizánskej ulice na Podhradovú ulicu. Je tam jedno zábradlie úplne zvalené, či
sa s tým niečo plánuje robiť a kedy. A už aj ten mostík je celkom deravý. A to zábradlie tam chýba,
ľudia sa ma pýtali, či sa na to nezabudlo.
Ing. Ivan Kokavec, vedúci Odd. výstavby, ŽP a RM – Neviem, čo budeme robiť s tým poprepadávaným
mostíkom (betón aj výstuž), ale zábradlie vieme navariť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Máme to poznačené aj v rámci všetkých mostov, ale toto
zábradlie treba urobiť rýchlo. V podstate bolo plánované, ak prejde projekt na Podhradovú ulicu, čo
nám bohužiaľ neprešiel, ale hľadáme iné možnosti, tak by sa to komplexne urobilo popri tomto, ale
zábradlie sa bude musieť spraviť. Poprosím SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o., aby ste to urobili.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - Chcem sa opýtať, ako je to s tými kontajnermi pri predajni COOP
JEDNOTA?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Rieši sa to. Presunú sa na druhú stranu na mestský pozemok,
ako je rodinný dom Maťkovcov. Už sú objednané aj tvárnice, len v tomto počasí sa to nedá robiť. Ak
už nemáte žiadne interpelácie, máme tu aj občanov, ktorí môžu podať svoje podnety.
Erik Lopušný, Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality - Som zakladateľom a štatutárom
Tisovského spolku aktívneho pohybu a vitality a dnes som sa prišiel vyjadriť k vyjadreniam, ktoré
zazneli na zasadnutí mestského zastupiteľstva 24.11.2022. Údajne som bol obvinený, že sme
prevádzkovali telocvičňu a trénujem s deťmi aj napriek prijatým pandemickým opatreniam. Musím to
však vyvrátiť, a to veľmi jednoduchým spôsobom. Naše občianske združenie podlieha predpisom
a vyhláške, ktorá sa venuje hlavne klubovej a spolkovej činnosti. Do 24.11.2021 bol režim pre kluby
nie pozastavený, ale len obmedzený na režim OTP a posledné 4 dni na OP. Pán Huťan, neviem, či
sleduje inú vyhlášku, pretože vo vyhláške fitnes centier bolo zakázané, no pre kluby a spolky bola
činnosť, len obmedzená. Komerčné fitness centrum je živnostenské oprávnenie a funguje úplne podľa
iných pravidiel. Rozdiel je v tom, že spolok je uzavretá komunita ľudí a viete to postupovať v rámci
opatrení, preto fitness centrá boli uzatvárané skôr, pretože sú pre verejnosť. Od 25. novembra 2021
sme zavreli aj my, pretože prišiel lockdown. Zatvorení sme boli do 10.12.2021. Dovtedy sme tam
neboli neoprávnene, teda boli sme tam legálne. A čo sa týka toho, že ľudia nás natáčali a fotili ako
tam chodíme, ja neviem, či sa mám cítiť ako predajca pervitínu. Proste sme tam s deťmi chodili
oprávnene. Ak má niekto s nami problém, treba si to s nami prísť vydiskutovať, zdvihnúť telefón.
Viem, že tie opatrenia sú veľakrát protichodné, že človek sa v nich ťažko vyzná. My sme napojení na
väčšie kluby, sledujeme ich činnosť. Ak nie sme si istí, či môžeme fungovať, zistím si to na zväzoch.
Počas prvej a aj druhej vlny sme do priestorov chodili, no len za účelom rekonštrukcie. Nikto mi
nemôže zakázať zavolať si zopár kamarátov, ktorí mi prišli pomôcť poprenášať závažia a s menšou
rekonštrukciou priestorov.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Činnosť klubu si vážim, pretože sa venujete deťom aj
mládeži. Ja osobne ku klubu nemám výhrady, aj keď v tom príspevku p. Huťana som bola obvinená aj
ja, aj riaditeľka základnej školy, že sa táto činnosť deje s našim požehnaním. A potom ma ešte
kontaktoval aj p. Ďubek z Hnúšte. A je tu možnosť stretnúť sa na pôde mestského úradu
a vydiskutovať si veci.
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Erik Lopušný, Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality - Ja som s p. Huťanom niekoľkokrát volal.
Má na mňa spadnuté za to, že som odišiel z jeho klubu a otvoril som si vlastný. Chápem, že to nesie
trochu ťažšie. Mal som potvrdené aj od polície, aj ku mne chodili kontroly, nielen k nemu. A zhodou
okolností ma kontaktovali hneď na druhý deň po zastupiteľstve, že či už viem, že už 25.11.2021 platia
aj pre nás opatrenia. Do toho 24.11.2021 sme mohli mať otvorené v režime OTP, obmedzené počtom
ľudí. Ja som sa vždy snažil byť motiváciou pre mladých a ísť príkladom. Prišlo mi, že mne aj mestu
úmyselne škodí, keď nás natáčajú a fotia.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - K tomu sa neviem vyjadriť, ale ak sa to deje, je mi to ľúto.
Ivan Kriška, OZ POMOCNICA TISOVEC - Dovoľte mi, aby som za OZ Pomocnica povedal niekoľko slov.
Na mestský úrad sme podali žiadosť o prenájom priestorov v Základnej škole Dr. V. Clementisa
Tisovec, jedná sa o horné poschodie v pavilóne D. V žiadosti som definoval, za akým účelom chceme
prenajať tieto priestory. Priestory by sme chceli využiť hlavne na uskladnenie zdravotníckych pomôcok
a iné veci, ktoré napríklad potrebujú školy, materské školy, samotné mesto. Chcel by som prehlásiť,
alebo doplniť túto žiadosť, na základe rečí, ktoré sa mi dostávajú do uší, že určite tieto priestory
nebudeme využívať na uskladnenie a rozširovanie ošatenia. Aj v rámci pandémie je momentálne veľký
dopyt o polohovateľné postele, stoličky, infúzne stojany a iné pomôcky. Momentálne máme v obehu
120 ks polohovateľných postelí v Tisovci a okolí. V Nemecku máme kontaktnú osobu, ktorá nám
dodáva tieto pomôcky a za tým účelom, by sme chceli rozšíriť priestory. A chcem dementovať takéto
správy, že chceme rozširovať priestory na odevy. Žiadosť máme podanú, aj keď nie je dnes bodom
programu, toto bol náš doplnok k žiadosti.
Juraj Maťko, OZ POMOCNICA Tisovec - Tieto zdravotnícke pomôcky poskytujeme nielen tu v Tisovci,
ale už aj do okolia Tornale, Revúcej a Muráňa, čiže je to okolie už širšie a ľudia si túto pomoc vážia
a sú vďační. Niektorí ľudia ich potrebujú ihneď, je to pre nich prvá pomoc, sme ochotní aj večernou
hodinou tieto pomôcky vyexpedovať. Samozrejme, že aj my rešpektujeme všetky pandemické
opatrenia.
Mgr. Filip Púpala, zborový kaplán ECAV v Tisovci, člen OZ POMOCNICA TISOVEC – Vy, Tisovčania, máte
tu niečo unikátne, a treba to podporiť. A do istej miery som to naznačil aj v článku v Tisovskom
mesačníku, že si musíme navzájom pomáhať. Viete dobre, že Pomocnica pomáha Tisovčanom, ja sám
som rozdal veľa respirátorov, a chcem pokračovať v tejto činnosti. Tak verím, že túto žiadosť podporíte
a bude to v prospech nás všetkých.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Túto žiadosť sme mali aj na zasadnutí Ekonomickej komisie
(z 5 členov boli na zasadnutí prítomní len 3 členovia). Padlo tam rozhodnutie, že to neodporúčame, ak
by tam bol sklad textilu, kvôli tomu, že mesto sa bude musieť od roku 2024 starať o zber použitého
textilu. Dali sme tam podmienku, že keby to bolo naozaj len uskladnenie zdravotníckych pomôcok,
nevidíme v tom problém. Riaditeľka základnej školy súhlasí s prenájmom. Treba nad tým pouvažovať
a dohodnúť sa na nejakom spoločnom riešení.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Ja to doplním, problém nastal v tom, že som s riaditeľkou základnej
školy komunikoval ja a Ing. Homoľovej som dal len sprostredkované informácie, pretože som sa
z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť zasadnutia Ekonomickej komisie. Preto sa rozhodovali
v stave neúplných informácií. Ja som Ing. Kriškovi tlmočil, že s tými vecami sú a boli zlé skúsenosti
v meste, ale toto sme si vydiskutovali. Takže nevidím problém v tom, aby sme sa pohli ďalej. Zároveň
som komunikoval s pani riaditeľkou základnej školy, že to krídlo je pre nich nepotrebné, vyzerá tak ako
je, a mali by sme byť radi, že má niekto snahu zachrániť horné poschodie tak, ako tú dolnú časť, ktorú
už zachránili.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Nejde tu len o prenájom, ale oni nám to chcú čiastočne opraviť
a dať do takého stavu, aby nám nepovypadávali okná. Niektoré okná bude potrebné zamúrať, tak ako
to bolo urobené v dolnej časti. Z Komisie výstavby a rozvoja mesta sme dávali súhlasné stanovisko, ale
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nás musia informovať, aké stavebné úpravy tam budú robiť, aby sme to dopredu vedeli odsúhlasiť.
Z našej komisie nebol problém. Nakoniec, všetci sme za, a neviem prečo to nešlo ďalej.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Nejde to urýchliť bez toho, aby sme si odsúhlasili podmienky.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Ak si spomínate, keď ste opravovali spodné krídlo, tak ste
napísali sumár, koľko ste preinvestovali financií. Myslím, že aj do budúcna bude dobré, ak také niečo
budete robiť, podobne postupovať, aby sa vedelo, čo sa urobilo a koľko financií ste preinvestovali.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Koľko darujete tomuto mestu. A budete si to tam odbyvávať.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Na Ekonomickej komisii som povedala, ohľadom
nepotrebného šatstva, ktoré sa sem dováža, sú naozaj problémy. Nebola by som rada, keby sa
navyšovali zásoby, ktoré už potom skončia, či už v Rimave, alebo v kontajneroch. Ak sa bude
pripravovať zmluva a aj projekt prerábky, bude sa musieť obojstranne akceptovať. A hlavne, čo sa tam
bude uskladňovať. Riaditeľka základnej školy súhlasila s prenájmom, ale ja si spätne pamätám, bol tu
Váš dozor z Nemecka, a vtedy ste rozprávali úplne o iných veciach, ktoré by sa mali hore robiť, že by
tam mali byť veci na ubytovanie. Ja, ako primátorka, aj poslanci, musíme byť dopredu upovedomení,
čo tam bude a akým spôsobom sa to budete prerábať. A na tom sa potom postaví tá zmluva. To, že to
nebolo ďalej posunuté, poviem pravdu, na Ekonomickej komisii z 3 prítomných členov boli 2 členovia
proti, 1 člen sa zdržal. Ja nehlasujem, aj keď sa zúčastňujem zasadnutí. Musí to byť dovysvetľované,
lebo nevidím to ako záležitosť iba tohto zastupiteľstva, ale i ďalšieho, ktoré po nás príde. A musia byť
o tom informovaní aj občania, takže musí sa to pripraviť dobre, aby všetky strany boli spokojné. Preto
to nie je ani súčasťou tohto zasadnutia, je to na debatu s poslancami a vidím to, že to nebude ani
súčasťou rokovania budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, kým sa neutrasie tá zmluva.

K bodu 7) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MESTA TISOVEC
na I. polrok 2022
JUDr. Ivana Bariová, hlavná kontrolórka mesta - Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 ste dostali
v písomnej podobe. V I. polroku 2022 je naplánované predložiť na februárové mestské zastupiteľstvo
správu o kontrolnej činnosti za rok 2021, ktorá bude predložená mestskému zastupiteľstvu v mesiaci
február. Ďalej v mesiacoch marec a apríl je naplánovaná kontrola úhrad a vymáhania miestnych daní
za obdobie rokov 2020-2021, v máji bude kontrola pokladne, v máji a júni prebehne kontrola
nájomných zmlúv nebytových priestorov vo vlastníctve mesta k aktuálnemu stavu, pretože sa tu
uvažuje o prijatí nového VZN. A v júni vám bude predložené stanovisko k záverečnému účtu mesta za
rok 2021. Ďalej je naplánovaná stála kontrolná činnosť, a to: kontrola plnenia uznesení mestského
zastupiteľstva, ktorá sa vykonáva každý mesiac; plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol; aktuálne
kontrolné prípady iniciované občanmi a poslancami mestského zastupiteľstva (za rok 2021 sa vybavilo
5 podnetov a v tomto roku 1 podnet). Tiež je tam vypísané, na čo je kontrolná činnosť zameraná
a s kým spolupracujeme.
Dušan Kojnok, viceprimátor mesta, poslanec MZ - Ak nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MESTA TISOVEC na I. polrok 2022
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?
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ZA: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 497/2022

K bodu 8) Správa o činnosti Mestskej polície Tisovec za rok 2021
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Správu o činnosti mestskej polície za rok 2021 ste
dostali v písomnej podobe. V správe je chronologicky uvedená činnosť, ktorá bola vykonávaná
v priebehu roku 2021. Je rozpracovaná podľa jednotlivých sekcií, priestupkov, prevencie. Gro práce
v roku 2021 bola spolupráca s mestom - TSP, COVID opatrenia, osada, kontrola karantény a testovanie.
Čiže naša práca bola zameraná hlavne na opatrenia, ktoré nám priniesol život, s ktorými sme sa
stretávali počas celého roka. A ostatná činnosť je uvedená v jednotlivých bodoch. Ak máte k správe
pripomienky, rád zodpoviem.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - V správe sú uvedené priestupky, koľko ich bolo a čoho sa
týkali?
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Priestupky sa hlavne týkajú porušenia VZN
o alkohole, cigaretách a odpadu (55 priestupkov je vyriešených v blokovom konaní a 66 priestupkov
bolo vyriešených dohovorom). Ostatné priestupky sú zaznamenané v denníku. Čo sa týka trestnej
činnosti, urobili sme dobrú prácu, podarilo sa nám stotožniť páchateľa, ktorý poškodil vianočnú
výzdobu. Tiež auto, ktoré bolo odstavené na námestí je už odtiahnuté.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Za to auto sme písali na dopravnú políciu a auto je už
odtiahnuté a je umiestnené v Hnúšti na polícii.
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Konzultoval som to s riaditeľom dopravného
inšpektorátu, nakoľko firma, ktorá to prevádzkuje, je jediná na Slovensku, lebo sa jedná o prepadnutie
veci a stáva sa to majetkom štátu. Konzultovali sme to aj s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ,
nakoľko sa auto stalo majetkom štátu, tak s ním nemohli robiť nič.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dopravná polícia nám vyšla v ústrety a keď od mesta dostali
list, ihneď reagovali a auto odtiahli.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - Teraz pred mestským zastupiteľstvom sme dostali opravenú verziu
správy, aký je v nich rozdiel? Či je tam niečo doplnené?
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Čo sa týka priestupkov nie, ale je tam doplnená
špecifikácia na COVID a spolupráca so subjektami.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - Bude správa zverejnená aj v Tisovskom mesačníku?
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Predpokladám, že áno. Ešte budeme písať správu
pre prezídium policajného zboru, ale tú budeme musieť konzultovať s pani primátorkou mesta.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Táto správa sa píše trochu iným štýlom.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - Preto sa pýtam, lebo správu bude potrebné prekontrolovať, sú tam
drobné chyby a niektoré vety sú zdvojené. Bude potrebné to všetko opraviť.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Čo sa týka kriminality a priestupkov, týka sa to našich občanov,
alebo aj iných občanov?
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Gro sú Tisovčania. Zo spáchania priestupku
občanmi mimo Tisovca - priestupok v jednosmerke, alebo fajčenie na autobusovej zastávke.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
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predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Tisovci za rok 2021
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie
prijalo v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 498/2022

K bodu 9) Organizačný poriadok Mestského úradu v Tisovci
Ing. Eva Kučeráková, prednostka mestského úradu - Organizačný poriadok mestského úradu, ako aj
organizačnú štruktúru ste dostali v písomnej podobe. Poviem vám len také základné informácie.
Základnou časťou alebo štruktúrou sú základné ustanovenia, pôsobnosť a postavenie mestského
úradu, vzťahy orgánom mesta a orgánov mestského zastupiteľstva k mestskému úradu, organizačná
štruktúra - textová časť, špecifikácia vnútroorganizačných zložiek mestského úradu a základné princípy
ich fungovania, vzťahy mestského úradu k orgánom štátnej správy, k vyšším územným celkom a k
iným organizáciám, vzťahy k zariadeniam, ku ktorým plní Mesto Tisovec zakladateľskú, alebo
zriaďovateľskú funkciu. A taká najužšia časť je organizačná štruktúra - tabuľková časť.
Čo sa týka organizačnej štruktúry a organizačného poriadku, pripravuje ho prednosta mestského
úradu a predkladá ho primátorke mesta. A primátorka mesta s ním súhlasí alebo nesúhlasí, buď ho
podpíše alebo nie. S poslednou verziou organizačného poriadku sa potom oboznamuje mestské
zastupiteľstvo. V skratke vám poviem takú filozofiu, ako som tvorila tento organizačný poriadok.
Pôjdem podľa organizačnej štruktúry. Nie je organizačný poriadok mesta, ale mestského úradu. Kde je
primátor a pod neho patria zložky, tiež prednosta mestského úradu a tiež zložky, ktoré patria pod
neho. Čo sa týka primátora, priamo podriadené sú mu zložky: zástupca primátora, referát COO, PO,
BOZP, obrany, spoločný stavebný úrad, hlavný kontrolór, mestská polícia a kamerový systém. A všetko
ostatné patrí priamo pod prednostu mestského úradu, ktoré nie sú zadelené pod oddelenia. Pod
prednostu patria aj samotné oddelenia. Táto štruktúra sa trochu rozšírila, pretože je tu veľa agendy.
Zostavovala som ju tak, aby nebola zostavená podľa mien a pracovníkoch, ktorí robia na jednotlivých
agendách, ale aby sa tam sústredila agenda, ktorá by bola jeden ucelený celok. Čiže, jeden vedúci
bude so svojimi podriadenými riešiť veci až do vrchu a prednosta mestského úradu riadi a zodpovedá
za túto prácu. Jasné, že bez komunikácie medzi jednotlivými oddeleniami, prednostom a primátorom
to nebude fungovať. Pretože nikto sám jednu agendu urobiť nedokáže. Takže oproti tomu
predchádzajúcemu riešeniu, ktoré bolo, sa vytvorilo Oddelenie výstavby, ktoré bude posilnené
o jedného pracovníka. Vedúcim zostáva Ing. Kokavec so svojou agendou, potom je tam aj p. Maďarová
s referátom drobných stavieb. Potom je tam oddelenie finančné a správy majetku, ktoré ostáva v
podstate také, aké bolo. Sú tam popísané tie činnosti, podľa toho, ako by malo fungovať. Ľudia budú
mať rozdelené tie činnosti tak, aby jednotlivé procesy nadväzovali na seba, a aby to bol jeden agendný
celok. Oddelenie sociálne a školstva bude jedno oddelenie, tam dôjde tiež k zmene o 2-3 mesiace,
jedná sa o výmenu pracovníkov (odchod do dôchodku). Pod toto oddelenie patria aj školy a školské
zariadenia a komunitné centrum. Od oddelenia výstavby sa oddelilo oddelenie životného prostredia,
pretože agenda životného prostredia je veľmi široká. Na jedného vedúceho by toho bolo veľmi veľa
a išlo by to na úkor kvality roboty. Čo sa týka oddelenia životného prostredia a verejného poriadku
bude ho riadiť zatiaľ Ing. Janotíková a v popise sú všetky činnosti (od životného prostredia,
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odpadového hospodárstva, verejného obstarávania, psov, rybárskych lístkov a čistoty mesta).
Vytvorilo sa tu nové Oddelenie vnútornej prevádzky, ktoré som tu postrádala, pretože ľudia, ktorí
robia na oddelení kultúry zabezpečujú celý servis celému úradu a všetkým pracovníkom, ktorí na
úrade robia. Čiže, musí tu byť niekto, kto tomu bude veliť a zabezpečovať jednotlivý chod každého
dňa a všetky potreby. Na tomto oddelení sú pracovníci, ktorí sú v pracovnom pomere, zatiaľ nový
pracovník nie je. Oddelenie kultúry a športu zostáva tak, ako je, pokiaľ sa niečo bude dopĺňať tak, len
v pracovných náplniach.
Nie je všetko popísané v organizačnej štruktúre, ale je to podrobnejšie popísané v organizačnom
poriadku. Organizačný poriadok som robila podľa toho, ako sú vyskladané jednotlivé agendy. Veľa ľudí
si neuvedomuje, čo zabezpečuje samospráva. Je to cez 4000 kompetencií prenesenej štátnej správy
a vyše 6000 originálnych kompetencií. Sú tu rozobraté témy, ktoré spadajú pod jednotlivé oblasti.
Prenesené sú do organizačnej štruktúry a budú rozobraté v pracovných náplniach. V organizačnej
štruktúre sú administratívne činnosti sú poznačené alebo vytvorené a v organizačnom poriadku sú
popísané podrobnejšie. Máme tam ihriská, kúpaliská a iné veci. Čiže napr. pod kultúru patrí športový
areál. To znamená, čo sa týka náplní činností, to bude zabezpečovať p. Stejskal. A na druhej strane,
keď si nebudú vedieť poradiť, čo sa týka opravy a údržby, bude zabezpečovať toto vnútorná
prevádzka. Budú to kombinované roboty. Je to vlastne spolupráca tých referátov a úsekov, spolupráca
vedúcich oddelení, prednostky a primátorky mesta. Myslím si, že keď sa toto dobre rozbehne,
budeme dobre fungovať. Čas ukáže. Nie je to zabetónované, po 2-3 mesiacoch to prehodnotíme
a nastavíme niektoré činnosti, aby to do seba všetko zapadalo a aby mohla spolupráca lepšie
fungovať.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Ja by som sa chcel opýtať, čo sa týka oddelenia výstavby. Ja som
našiel výstavbu len pod oddelením životného prostredia.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Oddelenie výstavby vzniká.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Áno vzniká, ale nie je k tomu popis.
Ing. Eva Kučeráková, prednostka mestského úradu - Neviem, či máte poslanú tú poslednú verziu.
Vzniká nové oddelenie výstavby, kde bude ohlasovanie drobných stavieb a ešte drobné opravy
a údržba majetku mesta.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Keď ideme podľa štruktúry, v poriadku začíname článkom
Oddelenie finančné a správy majetku. Nikde som nenašiel oddelenie, len referát. Možno nemám
dobrý materiál.
Ing. Eva Kučeráková, prednostka mestského úradu - Pracovný poriadok sa ešte upravoval, možno
nemáte poslednú verziu.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - V organizačnej štruktúre je oddelenie výstavby a v organizačnom
poriadku nie je.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Na strane 3 je tam oddelenie výstavby.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Dobre, ale kde je v popise, ukážte mi, lebo ja ju nemám, len
referát. Pripadá mi to tak, že sa strana zabudla vytlačiť. A ešte mám jednu pripomienku, na strane 18
je referát rozpočtu a majetku a tu je napísané pod bodom b) zabezpečuje majetkovo-právne
vysporiadanie majetku mesta. Takže zmluvy budú robiť na oddelení finančnom a správy majetku?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Spoločne s oddelením finančným a správy majetku.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Je tam aj príprava VZN v niektorých bodoch na rôznych referátoch, je
to možné?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Budú musieť spolupracovať s referátmi, pretože treba urobiť
ten cenník v meste a musí sa to urobiť spolu s oddelením finančným a správy majetku.
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Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - A ešte mi chýba, nebudeme mať manažéra na projekty, lebo
v ostatných mestách a obciach majú.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Máme prijatý rozpočet.
Ing. Eva Kučeráková, prednostka mestského úradu - Projektanta?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Projektového manažéra. A túto vec ste mali pripomienkovať
minulý rok, keď sa prijímal rozpočet.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Ja sa len pýtam, lebo to tu nevidím.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - To tam ani nemôže byť, lebo nemáme v rozpočte na to
alokované finančné prostriedky.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Tu vyvstáva otázka, kto to bude robiť.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - To sa môže upraviť v náplni práce.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Každé oddelenie by si malo sledovať svoje veci.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Určite nad tým treba uvažovať.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Áno, som za.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Takého človeka by potom bolo potrebné preškoliť.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Na to, čo sa pýta Ing. Hecko, na organizačnej štruktúre je
samostatné oddelenie výstavby, a keď ideme do popisu - referát stavebných činností, registrácie
územného plánovania, výstavby je pod oddelením životného prostredia.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - Presne.
Ing. Eva Kučeráková, prednostka mestského úradu - Asi sa neposlali nové veci, zajtra bude opravená.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Ale toto je nové, čo sme dnes dostali na stôl. V popise nie je
samostatné oddelenie výstavby.
Ing. Eva Kučeráková, prednostka mestského úradu - Materiál sa posielal pred prvou komisiou, a potom
sa nejaké veci ešte riešili. A už sme to potom neposielali, že sa to vysvetlí tu na zasadnutí.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Som za projektového manažéra, ale musíme ho dokázať
zaplatiť a mať na to v rozpočte financie. Na tento čas sme fungovali takým systémom, že
s predchádzajúcim prednostom sme sledovali projekty a po konzultáciách s vami sme išli do projektov.
Menšie projekty, granty si kultúra robila sama, ale veľké projekty, kde je potrebná projektová
dokumentácia (stavebné projekty) riešime firmou, ktorá robí aj monitorovacie správy a ďalšie veci.
Musím však povedať, že veľmi veľa roboty musia urobiť zamestnanci mesta, pretože podklady ku
všetkým projektom treba naskladať zo všetkých oddelení. Je to tímová robota. A napríklad, zajtra
prídu p. Daxnerová a p. Giertl, ktorí budú robiť okolo projektu opatrovateľskej služby a následne aj pri
projekte obecných hliadok. A na toto sú finančné prostriedky. No napríklad, čo sa týka monitorovacích
správ, ktoré sa budú týkať CIZS-ky (centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti), tam si budeme
musieť objednať službu, lebo to už nedokážeme v rámci možností zabezpečiť. Je to úloha pre budúce
zastupiteľstvo, ktoré bude musieť riešiť a zabezpečiť finančné prostriedky na projektového manažéra.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Chodím na rôzne školenia, kde nás upozorňujú k organizačnej
štruktúre, dobre by bolo uviesť tam vždy počty ľudí, ktorí to robia. Je to kvôli tomu, že keď sa dáva
v rámci zákonníka práce ukončenie pracovného pomeru z dôvodu organizačných zmien, tak potom,
kde bude tá organizačná zmena zachytená. Je to dobré to tam zapracovať, aby sme mali podklad, že
sa znižovali a zvyšovali stavy.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Zapracujeme to.
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Róbert Boháčik, poslanec MZ - Tak toto nie je konečná verzia?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Nie je. Včera sme o tom hovorili so zamestnancami mesta.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Lebo sú tam aj nejaké preklepy. A chcem sa opýtať k úseku čistoty
mesta a údržby verejných priestranstiev, kto to bude mať na starosti?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Bude to mať na starosti p. Hrušková a bude spadať pod
Ing. Janotíkovú.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - V popise som podčiarkol, že má byť zodpovedná za správu a údržbu
verejného osvetlenia. Tak neviem, či bude zodpovedná za toto.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Bude musieť byť informovaná a zákazky potom budeme
dávať vám, ale vy nie ste zamestnanci mesta. Bude musieť tieto podnety zbierať.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Len ma to zaujalo, že kto bude tá zodpovedná osoba. A toto už
nadobudlo účinnosť, keď sa tu píše 15.1.2022?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Nie.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Treba návrh zobrať na vedomie s pripomienkami.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie n a vedomie
Organizačný poriadok Mestského úradu v Tisovci, s pripomienkami
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: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 499/2022

K bodu 10) Ukončenie nájomnej zmluvy
Ing. Róbert Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR - Na zasadnutí komisie sme sa zaoberali
ukončením nájomnej zmluvy so spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o., ktorej predmetom bol prenájom
budovy na Francisciho ulice súp. č. 818. Nájomná zmluva končí z dôvodu rekonštrukcie budovy na
centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Komisia doporučuje ukončiť nájomnú zmluvu dohodou
k 31.01.2022.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
ukončenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 08.03.2007, uzatvorenej medzi
Mestom Tisovec, ako prenajímateľom a SLUŽBAMI MESTA TISOVEC, s.r.o., ako nájomcom,
predmetom ktorej bol prenájom budovy na ul. Francisciho súpisné číslo 818/37, dohodou zmluvných
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strán k 31.01.2022, z dôvodu rekonštrukcie budovy na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
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: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 500/2022

K bodu 11) Návrhy dodatkov k nájomným zmluvám
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Jedná sa o dva dodatky na prenájom
pozemkov pre Mestské lesy Tisovec s.r.o. K bodu 11/1 - Dodatkom č. 5 v zmysle Čl. 3 ods. 3.3.
nájomnej zmluvy zo dňa 15.04.2016 sa každoročne upravuje výška nájmu na pozemky v k. ú.
Rimavská Píla. Komisia doporučuje schváliť dodatok č. 5 k tejto zmluve, ktorým sa určuje výška
ročného nájomného 3 600,00 €/rok. Ostatné články zmluvy ostávajú v pôvodnom znení. K bodu 11/2 Dodatkom č. 18 k nájomnej zmluve zo dňa 01.04.2011 na prenájom pozemkových nehnuteľností a
lesných porastov v k. ú. Tisovec a k. ú. Rimavská Píla sa určuje cena nájmu za kalendárny rok 2022.
Komisia doporučuje schváliť dodatok č. 18, ktorým sa cena nájmu za kalendárny rok 2022 určuje na
sumu 52 000,00 €. Ostatné články zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k bodu 11/1, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia k bodu 11/1
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 15.04.2016, uzatvorenej medzi Mestom Tisovec ako
prenajímateľom a Mestskými lesmi Tisovec s.r.o., Hviezdoslavova 1143/22, 980 61 Tisovec ako
nájomcom, na prenájom pozemkov v k. ú. Rimavská Píla a to: parciel E KN č. 765 o výmere 24 515m2,
E KN č. 773 o výmere 226 489m2, E KN č. 774 o výmere 188 971m2, E KN č. 775 o výmere 105 656m2,
E KN č. 776 o výmere 147 726m2, E KN č. 777 o výmere 244 645m2, E KN č. 778 o výmere 117 355m2,
E KN č. 779 o výmere 35 687m2, E KN č. 780 o výmere 197 653m2, E KN č. 798 o výmere 473 900m2,
E KN č. 799 o výmere 166 895m2, evidovaných ako orná pôda a parcely E KN č. 766/1 o výmere
83 605m2, evidovanej ako trvalý trávnatý porast, ktorým sa v Čl. 3 ods. 3.2. určuje výška ročného
nájomného 3 600,00 EUR/rok. Ostatné články zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
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: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 501/2022
***
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k bodu 11/2, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia k bodu 11/2
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Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
dodatok č. 18 k nájomnej zmluve zo dňa 01.04.2011, uzatvorenej medzi Mestom Tisovec ako
prenajímateľom a Mestskými lesmi Tisovec, s.r.o., Hviezdoslavova 1143/22, 980 61 Tisovec ako
nájomcom na prenájom pozemkových nehnuteľností a lesných porastov v k. ú. Tisovec a k. ú.
Rimavská Píla, ktorým sa podľa Čl. IV. ods. 1 písm. b) cena nájmu za kalendárny rok 2022 určuje na
sumu 52 000,00 EUR. Ostatné články zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
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: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 502/2022

K bodu 12) Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru predať
majetok mesta
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Ďalej sme sa na komisii zaoberali
žiadosťou KST Turistického oddielu KOS Rimavská dolina o odkúpenie nehnuteľností. Jedná sa
o pozemky na Šťavici. Na novovytvorených pozemkoch - parcele CKN č. 3684/5 sa nachádza veranda,
na parcele CKN č. 3684/6 sa nachádza dreváreň patriaca k stavbe, ktorá je vo vlastníctve turistického
oddielu. A parcela CKN 3684/7 je okolie stavby, ktoré plánujú upraviť a udržiavať ho. Komisia
doporučuje vyhlásiť novovytvorené pozemky za prebytočný majetok mesta a zverejniť zámer
o odpredaji.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Na doplnenie, dve parcely sú zastavané a nachádza sa na nich sklad
a veranda. A obslužný priestor to je ten zráz, kde chceme urobiť oporné múry (severovýchodná
strana) a tým zabezpečiť budovu, aby sa na ňu netlačila zem. Chcem vás požiadať, aby ste túto žiadosť
podporili. Od mesta sme nič nechceli a opravu budovy sme urobili svojpomocne, nikdy sme na to
nepotrebovali dotáciu.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Myslím, že nejaká dotácia bola priznaná od mesta na nejakú
opravu. Chcem sa opýtať, to čo ste vybudovali, to je aká klasifikácia toho pozemku?
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Je to zastavaná plocha.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Na Ekonomickej komisii sme nevedeli, aká je klasifikácia
pozemkov, to nebolo povedané.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Tak zastavaná plocha, to je klasifikácia.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Celá tá plocha okolo?
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Celá plocha je zastavaná plocha. Keby to bola orná pôda alebo
záhrada, musí byť vyňatie. Do geometrického plánu by musel geodet napísať poznámku, že sa to
môže zapísať, keď to bude vyňaté z PPF.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Ale to sú novovytvorené pozemky.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Ktoré nie sú zastavané, ale vedú sa ako zastavaná plocha.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Aby sme sa chápali, lebo tie nové sú určené ako zastavané
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plochy, ale pôvodne ten pozemok bol klasifikovaný ako?
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Ako zastavaná plocha.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Ja som si myslela, že to bol iný druh pozemku.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Nebol. Keby sa jednalo o iný druh, bola by uvedená poznámka
v textovej časti - urobiť vyňatie z PPF. Druh kultúry je ten istý.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Chcem sa opýtať, či sa dá, keď sa zapisuje do katastra
nehnuteľností predkupné právo, keby to chceli náhodou turisti odpredať, aby malo mesto predkupné
právo. Keďže vieme, že areál Šťavice patrí mestu.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - To sa dá zapracovať do zmluvy.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia 12/1.
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia k bodu 12/1
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť KST Turistického oddielu KOS Rimavská dolina so sídlom Daxnerova 1083/29,
980 61 Tisovec, o odkúpenie nehnuteľností
B) s c h v a ľ u j e
1. vyhlásenie majetku mesta a to: novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Tisovec,
parcely C KN č. 3684/5 o výmere 13m2, evidovanej ako zastavaná plocha a nádvorie, parcely
C KN č. 3684/6 o výmere 9m2, evidovanej ako zastavaná plocha a nádvorie a parcely C KN
č. 3684/7 o výmere 82m2, evidovanej ako zastavaná plocha a nádvorie, za prebytočný majetok
mesta
2. zverejnenie zámeru odpredať prebytočný majetok mesta a to: novovytvorené pozemky
v katastrálnom území Tisovec, parcely C KN č. 3684/5 o výmere 13m2, evidovanú ako
zastavaná plocha a nádvorie, parcely C KN č. 3684/6 o výmere 9m2, evidovanú ako zastavaná
plocha a nádvorie, parcely C KN č. 3684/7 o výmere 82m2, evidovanú ako zastavaná plocha
a nádvorie, vedené na LV č. 1354, v zmysle geometrického plánu č. 48109622-182/2021,
vypracovaného geodetickou kanceláriou V-GEO s.r.o. so sídlom Pavlovova 2340/2,
058 01 Poprad, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (susediaci-pridomový pozemok)
v zmysle §7 ods. 5 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom
štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, pre KST Turistický oddiel KOS Rimavská dolina, Daxnerova
1083/29, 980 61 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: 8 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: Dušan Kojnok
UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 503/2022
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9
poslancov, z toho za zverejnenie zámeru predať majetok mesta hlasovalo 8 poslancov. Návrh bol
prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
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***
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Ďalej na komisii sme sa zaoberali
žiadosťou p. Jána Pokoša o odkúpenie pozemku. Jedná sa o pozemok - parcela CKN č. 3120 o výmere
48m2, ktorý je vo vlastníctve mesta a ktorý bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa. Komisia
doporučuje vyhlásiť tento pozemok za prebytočný majetok mesta a zverejniť zámer o jeho odpredaji.
Na vysvetlenie, je to pozemok zastavaný garážou, ktorú postavil na čierno p. Henč. Rodinný dom
odkúpil p. Pokoš od nebohého p. Henča. S tým, že stavby, ktoré boli na jeho pozemku, tie si
vysporiadal p. Pokoš, lebo tie sa dali zamerať, ale tento pozemok nemohol zamerať, lebo bol
majetkom mesta. A je tam stavba, ktorá je de facto na cudzom pozemku. Preto chce odkúpiť
pozemok, a potom ho vysporiadať a zlegalizovať stavbu, ktorá je postavená pred rokom „xy“, určite
pred rokom 1976. Bývalý majiteľ staval stavby (aj hospodársku budovu) na čierno. Pán Pokoš si tieto
stavby zlegalizoval, čo boli na jeho pozemku, ale túto stavbu si zatiaľ nevie vysporiadať, preto si dal
túto žiadosť. Mesto môže dostať financie za pozemok, zlegalizuje si stavbu garáže a bude platiť daň
z nehnuteľnosti. Tento pozemok nie je využiteľný, jedine, že by sa dala odstrániť stavba. Ekonomická
komisia nesúhlasila, škoda, že ste mi nezavolali, prišiel by som vám to vysvetliť.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - My dostaneme materiály a s tým pracujeme.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Pri dnešnej technike nie je problém zavolať, toto nám nie je jasné,
prišiel by som za 5 minút na vašu komisiu, alebo vedúci Odd. výstavby, ŽP a RM a dali by sme vám
zodpovedné stanovisko také, aká je skutočnosť, aby ste boli v obraze. Ja viem, že podľa obrázka sa
nedá.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Bolo treba napísať, že na danom pozemku sa nachádza stavba
garáže.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Ale ja žiadosti nepíšem.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Pozemok susedí s jeho pozemkom?
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Susedí z dolnej strany, kde je vlastníkom on, lebo už má dva domy.
A horný sused od toho pozemku je p. Ivan a on tam má prístrešok na auto.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Toto je vlastne vo dvore.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Nevedeli sme, že tam je postavená garáž.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ja som bola na zasadnutí Ekonomickej komisie a v podstate
sme tam zvažovali tú vec, že Partizánska ulica je taká, aká je, nie je tam priestor na parkovanie a 38m2
by sa mohlo využiť aj iným spôsobom.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - On tam parkuje jedno auto a za tým je tá garáž.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - A oproti toho pozemku sa mi zdá, je tiež mestský pozemok, kde je to
drevo zložené.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Zvažovali sme, že ak sa Partizánska ulica urobí, bude tam
treba urobiť tie parkovacie miesta.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Teraz je taká situácia, ak sa to neodpredá, kto odstráni tú stavbu
garáže, keď je na mestskom pozemku? Mesto z toho môže mať len prínos, dostaneme financie za
pozemok, bude platiť daň z nehnuteľností a donútime ho vysporiadať si stavbu garáže. Garáž je
najlepšie platená daň z nehnuteľnosti. Je tu predseda Ekonomickej komisie, povedzte, či mám
pravdu?
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Pokiaľ susedí s jeho pozemkom, ja s tým nemám problém.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia 12/2.
17

Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia k bodu 12/2
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Jána Pokoša, trvale bytom .......................... Tisovec, o odkúpenie pozemku
B) s c h v a ľ u j e
1. vyhlásenie majetku mesta a to: pozemku v katastrálnom území Tisovec, parcely C KN č. 3120
o výmere 48m2, evidovanej ako zastavaná plocha a nádvorie, za prebytočný majetok mesta
2. zverejnenie zámeru odpredať prebytočný majetok mesta a to: pozemok v katastrálnom území
Tisovec, parcely C KN č. 3120 o výmere 48m2, evidovanú ako zastavaná plocha a nádvorie,
vedenú na LV č. 1354 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (susediaci-pridomový pozemok)
v zmysle §7 ods. 5 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom
štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, pre Jána Pokoša, trvale bytom .......................... 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: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 504/2022
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9
poslancov, z toho za zverejnenie zámeru predať majetok mesta hlasovalo 9 poslancov. Návrh bol
prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

K bodu 13) Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru prenajať
majetok mesta
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Na komisii sme zaoberali žiadosťou
p. Zuzany Ulickej, o prenájom pozemkov. Jedná sa o prenájom pozemkov parcela C KN č. 238/2
o výmere 402m2 a parcela C KN č. 239/2 o výmere 400m2. Jedná sa o pozemky vedľa cesty I/72
v Rimavskej Píle. Na časti pozemku parcely C KN č. 238/2 je vybudovaná prečerpávacia stanica a na
časti pozemku parcely C KN č. 239/2 je umiestnené zberné kanalizačné potrubie. Pozemky
bezprostredne susedí s ich pozemkami a využíva ich na spásanie koňmi. Žiadateľka to chce formou
vecného plnenia. Chce sa o pozemky starať, aby neboli zarastené a sú oplotené elektrickým oplotkom.
Komisia doporučuje dať do prenájmu len časti týchto pozemkov, ktoré sú nad hornou hranicou
oplotenia prečerpávacej stanice t. j. časť pozemku parcely C KN č. 238/2 o výmere 226m2 a časť
pozemku parcely C KN č. 239/2 o výmere 224m2. Komisia doporučuje vyhlásiť tieto časti pozemkov za
dočasne prebytočný majetok a zverejnenie zámeru o ich prenájme, myslím na 1 rok, lebo sa má meniť
to VZN. Vyjadrenie Výbor m. č. Rimavská Píla dali a súhlasia s prenájmom.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - V nasledujúcom období je tam naplánované vybudovanie
autobusovej zastávky.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Žiadateľka to chce len do nájmu.
Denisa Mániová, zapisovateľka zápisnice mestského zastupiteľstva a Výboru m. č. - Pozemok bol dlhé
roky zarastený, nikto sa oň nestaral. Aj keď sa to raz za čas pracovníkmi aktivačnej činnosti pokosilo,
tráva veľakrát zhnila na mieste. Aj susedovci Pavlíkovci sú spokojní, že ten pozemok je
obhospodarovaný a čistý.
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) berie na vedomie
Žiadosť Zuzany Ulickej, trvale bytom ......................... Tisovec - Rimavská Píla, o prenájom
pozemkov
B) s c h v a ľ u j e
1. vyhlásenie majetku mesta a to: časti pozemku parcely C KN č. 238/2 o výmere 226m2,
evidovanej ako zastavaná plocha a nádvorie a časti pozemku parcely C KN č. 239/2 o výmere
224m2, evidovanej ako zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Rimavská Píla, za dočasne prebytočný majetok mesta
2. zverejnenie zámeru prenajať dočasne prebytočný majetok mesta a to: časť pozemku parcely
C KN č. 238/2 o výmere 226m2, evidovanú ako zastavaná plocha a nádvorie a časť pozemku
parcely C KN č. 239/2 o výmere 224m2, evidovanú ako zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rimavská Píla, vedené na LV č. 178, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa (susediace pozemky) 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
Zuzanu Ulickú, trvale bytom .......................... Tisovec - Rimavská Píla
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: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 505/2022
Róbert Boháčik predseda návrhovej komisie - Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9
poslancov, z toho za zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta hlasovalo 9 poslancov. Návrh bol
prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

K bodu 14) Návrh na prevod majetku mesta formou zámennej zmluvy
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Ďalej na komisii sme sa zaoberali
návrhom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Stredoslovenskej distribučnej a. s. Žilina na odkúpenie
časti pozemku parcely C KN č. 2375 o celkovej výmere cca 24m2 za 10,00€/m2, t. j. za celkovú sumu
cca 240,00 eur, na ktorom má byť vybudovaná nová trafostanica v rámci stavby: „13345 - Tisovec ul. Štefánikova-rekonštrukcia 314/TS/854“ a návrhom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na časť pozemku parcely C KN č. 2413/2 o celkovej výmere cca 66m2 za odplatu 10,00
eur/m2, t. j. za celkovú sumu cca 660,00 eur, pre tú istú stavbu. Komisia doporučuje schváliť obe
predmetné zmluvy.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - A to bol vlastne aj návrh z minulej Ekonomickej komisie.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - To boli vodári.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Nie to bola Stredoslovenská distribučná. Oni najprv dali návrh, vy
ste na komisii doporučili sumu 10,00 eur/m2.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - A oni akceptovali túto sumu.
19

JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Keď už postavia tú trafostanicu, tak už nebude sekať s tou
elektrinou? Či ste s nimi nehovorili?
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - To ja neviem. A nerozprával som sa s nimi, len som dostal
podklady.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia k bodu 14/1.
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia k bodu 14/1
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec,
ako predávajúcim a Stredoslovenskou distribučnou a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ako
kupujúcim na odpredaj časti pozemku, parcely C KN č. 2375 o celkovej výmere cca 24m2,
za 10,00 EUR/m2, to znamená za celkovú sumu cca 240,00 EUR. Presná suma odplaty bude stanovená
v zmysle porealizačného geometrického plánu.
***
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal aj návrh uznesenia k bodu 14/2.
Róbert Boháčik , predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia k bodu 14/2
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Tisovec, Nám.
Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec, ako budúcim povinným z vecného bremena a Stredoslovenskou
distribučnou, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ako budúcim oprávneným z vecného
bremena na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na časť pozemku, parcely C KN č. 2413/2
o celkovej výmere cca 66m2, za odplatu 10,00 EUR/m2, to znamená za celkovú sumu cca 660,00 EUR.
Presná suma odplaty bude stanovená v zmysle porealizačného geometrického plánu podľa aktuálnej
výmery rozsahu vecného bremena.
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?
Hlasovanie k bodu 14/1
ZA: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 506/2022
Hlasovanie k bodu 14/2
ZA: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 507/2022
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K bodu 15) Návrh na odkúpenie nehnuteľného majetku
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Na komisii sme sa ďalej zaoberali
odkúpením predajného stánku súp. č. 1438, ktorý sa nachádza na pozemku parcela C KN č. 5084/25
(park pri budove Služieb mesta Tisovec s.r.o) a na ktorom bude realizovaná výstavba detského ihriska.
Tento objekt je potrebné odstrániť resp. premiestniť. Na zasadnutie komisie bola prizvaná Ing.
Barbora Pavková, vlastníčka objektu predajného stánku. Zasadnutia sa zúčastnil p. Boris Kriška, ako
zástupca vlastníčky predmetnej nehnuteľnosti, ktorý predložil ponuku na odpredaj predajného stánku
do majetku Mesta Tisovec za sumu 500,00 eur. Komisia doporučuje odkúpiť objekt predajného stánku
do majetku mesta za sumu 500,00 eur. Komisia s týmto návrhom súhlasila, aby sa to urýchlilo
a stánok sa odstránil. Je na vás, či to podporíte alebo nie.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Treba to odstrániť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Mesto bude mať náklady dosť vysoké, lebo je to dosť veľká
stavba.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Čo sa týka nákladov, ak je tam plech, treba ho dať do šrotu a drevo
do kotolne. Treba recyklovať materiál.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Bude tam treba odpojiť elektrinu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - To bude záležitosťou mesta, Ing. Kokavec si to poznačí.
A myslím, že je tam aj voda.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Voda tam je, ale nevie sa odkiaľ tam tečie, či s vodovodu
a elektrika vo vnútri nie je, je odpojená, len von.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
odkúpenie nehnuteľného majetku a to: predajného stánku súp. čís. 1438, postaveného na pozemku,
parcely C KN č. 5084/25, od Ing. Barbory Pavkovej, trvale bytom Daxnerova 1176/60, 980 61 Tisovec,
za celkovú sumu 500,00 EUR
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Hlasovať budete za každého žiadateľa osobitne. Dávam návrh
na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto
hlasovania?
ZA: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 508/2022

K bodu 16) Návrh na schválenie cien tepla dodávaného SLUŽBAMI MESTA TISOVEC
s.r.o., pre rok 2022
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Začnem históriou, čo sa týka cien tepla
v našom meste. Mali sme zazmluvnenú cenu a schválenú regulačným úradom v roku 2017 na 5 rokov.
Čo sa týka variabilnej zložky v maximálnej výške 0,0316 eur/kWh. Za to obdobie sme nenavrhovali
navýšiť, nemali sme dôvod, nakoľko výroba a dodávka tepla našou spoločnosťou je 99% z biomasy
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a to 1% je zemného plynu. Vlani pri medializovaných veciach sme neuvažovali navýšenie ceny na jeseň
2021, že budeme navrhovať cenu na rok 2022 navýšiť, z toho dôvodu, že išiel zemný plyn hore.
Nakoľko aj ceny zemného plynu máme zazmluvnené na 3 roky. Zmluva je platná aj na roky 2021
a 2022 vo výške 0,0238 eur/kWh. A normálna cena, ktorú teraz schvaľuje URSO pre teplárov je 0,0041
eur/kWh. Veľmi ma prekvapila, keď začala chodiť vyúčtovacia faktúra elektrickej energie (druhý
týždeň januárový). A pri vyúčtovacej faktúre vám doručujú aj návrh na preddavkové platby na budúce
obdobie. Máme uzavretú zmluvu s elektrárňami, takže naším kalendárnym rokom je rok (od januára
do decembra). Ostal som prekvapený, že nám zálohové platby navýšila Stredoslovenská energetická
o 100% na výrobu tepla. Čiže na 2 centrálne zdroje. Čo sa týka bytových domov, ktoré spravujeme,
tam sú spoločné priestory od 10% do 40%. Nie je to oproti tomuto zdroju také vysoké. Na jeseň roku
2021 sme to mali v pláne, ale nevedeli sme, že tá elektrika toľko zdražie. A boli by sme sa zmestili do
tej navrhovanej maximálnej sumy 0,0316 eur/kWh. V minulosti sme takú sumu nikdy neúčtovali
a pohybovala sa na 0,0300 eur/kWh a tá šestnásťtisícina by nám stále stačila, aj keby cenu elektriky
zdvihli o nejakých 10-15%, tak by sme zmestili do tej ceny. Nakoľko sa jedná o zhruba 20 000 eur
ročne, čo zaplatíme v rámci záloh, sme boli nútení pristúpiť k navýšeniu ceny tepla, čo sa odrazí vo
variabilnej zložke. Museli sme urýchlene podať návrh na reguláciu sieťových odvetví. Nakoľko táto
cena neplatí od 1. januára, lebo sa dávali vždy v predstihu v septembri, októbri, ale teraz sa podal
návrh pozdejšie. A cena bude platiť, keď to regulačný úrad schváli, tak dňom jej doručenia do našej
elektronickej schránky. Návrh ceny je urobený tak, že variabilná zložkA z 0,0316 eur/kWh je
navrhovaná na 0,0376 eur/kWh. V prepočte sa hovorí o 20 000 eurách. Čo sa týka dopadu na
domácnosti, nebude to mať veľký dopad na cenu pre obyvateľov, ako to počúvate v správach v iných
mestách. Pri podaní návrhu boli nútení prepočítať aj návrh fixnej zložky. My sme nemohli prekročiť
určitý náklad fixných nákladov, ktoré sme mali v roku 2019 pri navrhovaní ceny na rok 2022, takže
sme museli cenu fixnej zložky ponížiť o 4,00 eurá na kW (je to 4000 eur). Celková cena tepla ako taká,
by pre obyvateľov mala vzrásť maximálne o 5,5% v priemere, ale je to za predpokladu, že zoberú také
isté množstvo tepla ako v roku 2020, vtedy by to bolo tých 5,5%. Ak zoberú menej, tak navýšenie
nebude žiadne a ak zoberú viacej, automaticky zaplatia viacej. Nedá sa to vyčísliť. Navrhovaná cena
fixnej zložky je 294,3642 eur/kW, doteraz bola 298,56 eur/kW, o 4,1958 aur je nižšia. Tento návrh sme
prerokovali online s dozornou radou, aj osobne na zasadnutí Ekonomickej komisie, kde som zdôvodnil
tieto výpočty. Je to nutné, keby sme nedali tento návrh do ceny, tak by naša spoločnosť tú elektrickú
energiu musela platiť, ale v cenách by nebola zakomponovaná a bola by to čistá strata. Ak máte
nejaké otázky, rád zodpoviem.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Jednoznačne tá cena energií (elektrickej energie, plynu) išla
tak rapídne hore a je otázkou času, kedy aj vy dostanete nový výmer.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Ešte dodám, že môžeme byť radi, že
žijeme na strednom Slovensku, nakoľko iné distribučné spoločnosti, čo sa týka základu, zdvihli o 250%
až 300% cenu za dodávku elektriny. Čiže cena elektrickej energie stále rastie a nie je predpoklad, že
bude klesať. V minulosti sa nám podarilo, v rokoch 2014 - 2017, zazmluvniť tzv. top cenu na elektriky
na 3 roky. Bohužiaľ, vlani nám to už neboli ochotní urobiť na ďalšie obdobie, zrejme vedeli, čo príde.
A sú ochotní s nami uzavrieť zmluvu, len na tento rok. Čo bude na budúci rok neviem povedať, bude
nové regulačné obdobie od roku 2023 na 5 rokov. Pripravuje sa aj zmena vyhlášky, čo sa týka výpočtu
cien tepla. Elektrika a plyn speje k tomu, že nebude regulovaná zložka úradom pre reguláciu sieťových
odvetví. Teplári na to doplatia najviac, pretože oni budú ako jediní regulovaní a budú musieť
obchodovať s tými komoditami na burze, aby pri tých cenách mali zazmluvnené aspoň na jeden rok,
aby v priebehu roka 3-4x nemuseli meniť cenu. Poznám spoločnosti, ktoré si už vlani zazmluvnili cenu,
dali návrh ceny, ktoré im schválili a zasa im dali iné ceny elektriky, tak zasa museli okamžite podať
návrh na novú cenu. Domácnosti sú trochu chránené, tie budú stále regulovať, ale čo sa týka
podnikateľov to bude horšie.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Bolo by trochu vysvetliť, čo sa týka bytov, či im budete
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navyšovať tie zálohové platby?
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Nebudeme zvyšovať zálohové platby,
nakoľko bytové domy, ktoré sú v našej správe, mali vždy preplatky a dosť vysoké, takže neplánujeme.
Možno sa nejaké individuálne prípady nájdu, ktoré kúria viacej, tak im budeme musieť niečo navýšiť.
Pre 95% ľudí v našej správe nemáme dôvodov navyšovať tie zálohové platby.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - To znamená, že to uvidia vo vyúčtovaní, že nebudú mať vysoký
preplatok.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - O rok, keď sa bude robiť vyúčtovanie,
nebudú mať tzv. sporenie.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Róbert Boháčik, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
návrh cien tepla dodávaného obchodnou spoločnosťou SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o., pre rok 2022
podľa prílohy č. 6 k vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 205/2018 Z. z., ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje
cenová regulácia v tepelnej energetike
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: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 509/2022

K bodu 17) Diskusia
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Chcela by som upozorniť občanov mesta, že tí, ktorí
neporozumeli informácii ohľadne cien tepla, sa môžu individuálne pýtať na spol. SLUŽBY MESTA
TISOVEC s.r.o. Ďalej by som chcela pripomenúť, že dňa 28.01.2022 sa uskutoční pietna pripomienka
Oslobodenie Tisovca a Rimavskej Píly. O 10,00h bude kladenie vencov pri pamätníku na Námestí
Dr. V. Clementisa a o 11,00h na Rimavskej Píle pri kultúrnom dome. Bude to v menšom rozsahu,
pretože základná škola, druhý stupeň, sa vzdeláva dištančne a po konzultácii s riaditeľkou
evanjelického gymnázia a strednej odbornej školy, tiež preferujú v menšom rozsahu. Takže pozývam
všetkých občanov ako aj poslancov, ktorí majú záujem prísť a zúčastniť sa pripomienky.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - Súčasťou pripomienky oslobodenia bude aj spomienkový výstup na
Hradovú, ktorý sa uskutoční v sobotu 29.01.2022 o 16,00h so zrazom pri zástave, kde budú zapálené
kahance.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Chcel by som informovať občanov
Tisovca a m. č. Rimavská Píla, že naša spoločnosť v priebehu mesiaca február sa presťahuje do
priestorov bývalého hotela CSM do časti slobodárne na 1. poschodie, byt č. 2. Na našej budove bude
vyvesený oznam, aby ľudia vedeli, kde nás majú hľadať. Telefónne čísla ostávajú nezmenené.
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Dušan Kojnok, poslanec MZ - Mám ešte jedno pozvanie od mestskej knižnice na výstavu SPISOVATELIA
V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH, ktorá je sprístupnená v priestoroch vestibulu MsKS do 234. februára 2022.
Záujemcovia sa môžu nahlásiť v mestskej knižnici.

ZÁVER ROKOVANIA
Program zasadnutia mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný. Primátorka mesta poďakovala
prítomným za účasť a za celoročnú spoluprácu a popriať vám k blížiacim sa Vianočným sviatkom
všetko dobré, veľa zdravia a šťastia. Zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila o 18:05 hod.

................................................................

................................................................

Ing. Eva Kučeráková
prednostka mestského úradu

Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC

Overovatelia
Dušan Kojnok

Zapisovateľka
Denisa Mániová ..............................................

..............................................

Mgr. Marta Svobodová ..............................................
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