Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tisovci, 23.02.2022
Uznesenie č. 510/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
 dotáciu z rozpočtu mesta z programu: Šport, prvok: Dotácie pre športové aktivity
pre nasledovných žiadateľov:
- OZ Klub RTVŠ
1 700 Eur
- OZ KST TO KOS Rimavská dolina Tisovec
2 340 Eur
- OZ KST Tisovec
300 Eur
- Šabľo Realy Team
300 Eur
- Internacionál Sport Klub Tisovec
400 Eur
- OZ Tisovský spolok tenistov
280 Eur
- OZ Speleoklub Tisovec
460 Eur
- OZ Mestský športový klub Tisovec
13 000 Eur
- OZ Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality
1 920 Eur
- Slovenský rybárky zväz
800 Eur
 dotácie z rozpočtu mesta z programu: Kultúra, prvok: Kultúrne stredisko a kultúrny dom
pre nasledovných žiadateľov:
- OZ Tis Art
1 000 Eur
 dotácie z rozpočtu mesta z programu: Sociálne služby, prvok: Materské centrum
„Stonožka“ pre nasledovného žiadateľa:
- Veselá Stonožka
700 Eur
dotácie z rozpočtu mesta z programu: Plánovanie, manažment, kontrola, prvok:
Stavovské a záujmové organizácie pre nasledovných žiadateľov:
- Rímsko-katolícka cirkev Tisovec
500 Eur
- Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Tisovec
500 Eur
Uznesenie č. 511/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MESTA TISOVEC za rok 2021
Uznesenie č. 512/20222
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. 1/2022, ktorým dochádza k nasledovnej zmene schváleného rozpočtu:
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Položka rozpočtu

Schválený rozpočet

Príjmy rozpočtu
Výdavky rozpočtu

4 511 308,00 €
4 511 308,00 €

Rozpočtové
opatrenie
č. 1
25 887,42 €
25 887,42 €

Upravený
rozpočet
po 1. zmene
4 537 195,42 €
4 537 195,42 €

Príjmová časť:
bez zmeny rozpočtu
Výdavková časť:
PODPROGRAM 3.3.
PODPROGRAM 3.3.
PODPROGRAM 3.3.
PODPROGRAM 3.3.
PRVOK 7.1.2.
PODPROGRAM 6.2.
PRVOK 13.2.4.
PRVOK 8.1.1.
PRVOK 8.1.1.
PRVOK 13.2.4.
PRVOK 13.2.4.
PODPROGRAM 2.1.
PODPROGRAM 2.1.

Nákup pozemkov za účelom vysporiadania
Všeobecné služby
Rekonštrukcie a modernizácie
Špeciálne služby
Všeobecný materiál
Nákup, strojov, prístrojov, zariadení, techniky
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky
Opravy a udržiavanie strojov, prístrojov
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky
Reprezentačné výdavky
Všeobecné služby

+ 640,00 Eur
- 640,00 Eur
- 3 000,00 Eur
+ 3 000,00 Eur
- 3 500,00 Eur
+ 2 000,00 Eur
+ 1 500,00 Eur
- 10 400,00 Eur
+ 10 400,00 Eur
- 100,00 Eur
+ 100,00 Eur
- 500,00 Eur
+ 500,00 Eur

Povolené prekročenie a viazanie príjmov:
Granty – zmluva o spolupráci
Finančné prostriedky z roku 2021
Finančné prostriedky z roku 2021

+ 1 000,00 Eur
+ 21 580,50 Eur
+ 3 306,92 Eur

Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:
PRVOK 8.1.1.
Všeobecný materiál
PODPROGRAM 8.2.
Vratky
PODPROGRAM 8.2.
Vratky

+ 1 000,00 Eur
+ 21 580,50 Eur
+ 3 306,92 Eur

Uznesenie č. 513/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
ukončenie zmluvy o nájme pamätnej tabule od autora Petra Baloga umiestnenej na budove
SLSP, a. s. Filiálka Tisovec na Námestí Dr. V. Clementisa č. 88/4 v Tisovci zo dňa 25.5.1998,
uzatvorenej medzi Mestom Tisovec, ako prenajímateľom a Slovenskou sporiteľňou, a. s.
Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, dohodou zmluvných strán ku dňu
nadobudnutia vlastníctva budovy novým vlastníkom, z dôvodu ukončenia prevádzky svojej
pobočky v budove a jej odpredaju novému vlastníkovi
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Uznesenie č. 514/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
zaradenie do návrhu LXXIX. PORADOVNÍKA na pridelenie voľných bytov v 30 bytovej jednotke
na ulici Jesenského 1470 v Tisovci nasledovných uchádzačov:
Maroš ADAMEK – trojizbový byt
Pavel BÚTOR – dvojizbový, alternatíva jednoizbový byt

Uznesenie č. 515/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
pridelenie voľného bytu v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 v Tisovci, podľa návrhu
LXXIX. PORADOVNÍKA pre: Maroša ADAMEKA – trojizbový byt č. 30, doba prenájmu
od 01.03.2022 – 31.12.2022

Uznesenie č. 516/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
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, uznesenia mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 503/2022 zo dňa
26.01.2022, predaj nehnuteľného majetku, a to:
- novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Tisovec - parcela C KN č. 3684/5
o výmere 13m2, evidovanú ako zastavaná plocha a nádvorie, parcela C KN č. 3684/6
o výmere 9m2, evidovanú ako zastavaná plocha a nádvorie a parcela 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)
pre KST – Turistický oddiel, KOS Rimavská dolina, IČO: 31906354, so sídlom Daxnerova
1083/29, 980 61 Tisovec, za 2,00 EUR/m2, to znamená za celkovú sumu 208,00 EUR
Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 10 poslancov, z toho za predaj majetku mesta
hlasovalo 9 poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 517/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
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 prepisov, uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 504/2022 zo dňa
26.01.2022, predaj nehnuteľného majetku, a to:
- pozemok v katastrálnom území Tisovec, parcela C KN č. 3120 o výmere 48m2, evidovanú
ako zastavaná plocha a nádvorie, vedenú na LV č. 1354, z dôvodu hodného osobitného
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zreteľa (susediaci-pridomový pozemok)
pre Jána Pokoša, bytom ......................... Tisovec, za 4,00 EUR/m2, to znamená za celkovú sumu
192,00 EUR
Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 10 poslancov, z toho za predaj majetku mesta
hlasovalo 10 poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 518/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
v zmysle §12 ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom
štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 505/2022 zo dňa
26.01.2022, prenájom nehnuteľného majetku, a to:
- časti pozemku parcela C KN č. 238/2 o výmere 226m2, evidovanej ako zastavaná plocha
a nádvorie a časti pozemku parcela C KN č. 239/2 o výmere 224m2, evidovanej ako
zastavaná plocha a nádvorie, vedených na LV č. 178 nachádzajúcich sa v k. ú. Rimavská Píla,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (susediace pozemky)
pre Zuzanu Ulickú, bytom ............................... Tisovec - Rimavská Píla, na dobu
od 01.03.2022 do 31.12.2022. Nájom formou vecného plnenia.
Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 10 poslancov, z toho za prenájom majetku
mesta hlasovalo 10 poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 519/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť OZ POMOCNICA, so sídlom Francisciho 803/4, 980 61 Tisovec, o prenájom
priestorov
B) s c h v a ľ u j e
1. vyhlásenie majetku mesta a to: nebytových priestorov 2. nadzemného podlažia
učebňového bloku „D“ ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec, za dočasne prebytočný majetok
mesta
2. zverejnenie zámeru mesta prenajať dočasne prebytočný majetok mesta a to: nebytové
priestory 2. nadzemného podlažia učebňového bloku „D“ Základnej školy
Dr. V. Clementisa Tisovec, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (verejno-prospešný
účel) v zmysle §7 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 OZ POMOCNICA, so sídlom
Francisciho 803/4, 980 61 Tisovec
Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 10 poslancov, z toho za zverejnenie zámeru
prenajať majetok mesta hlasovalo 10 poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
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Uznesenie č. 520/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) s c h v a ľ u j e
ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 20.02.2011 na prenájom časti pozemku parcela C KN
č. 2338/1 o celkovej výmere 30m2, uzatvorenej medzi Ing. Katarínou CABANOVOU, trvale
bytom ............................ Tisovec, ako nájomcom a Mestom Tisovec, ako prenajímateľom
k 31.03.2022
B) s c h v a ľ u j e
uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parcela C KN č. 2338/1, evidovanej ako
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 30m2 medzi Mirkom CABANOM, trvale
bytom ....................................... Tisovec, ako nájomcom a Mestom Tisovec, ako
prenajímateľom na dobu určitú od 01.04.2022 do 31.12.2022, za 2,66 EUR/m2, t. j. za
celkovú sumu 79,80 EUR/m2/rok

Uznesenie č. 521/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
neschvaľuje
žiadosť p. Marcela MELIŠEKA, bytom ..................................... Úľany nad Žitavou, o odkúpenie
časti pozemku, parcela C KN č. 6311/17, evidovanú ako zastavaná plocha a nádvorie, vedenej
na LV č. 1354

