ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tisovci,
konaného dňa 23. februára 2022

PRÍTOMNÍ:
Primátorka mesta

Mgr. Irena MILECOVÁ

Poslanci
mestského zastupiteľstva

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

NEPRÍTOMNÍ:

Ing. Róbert BUCHTA

OSTATNÍ PRÍTOMNÍ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

PRÍLOHY:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MESTA TISOVEC za rok 2021
Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 za MESTO TISOVEC
Žiadosť SLSP a. s. o ukončenie zmluvy o nájme pamätnej tabule
Žiadosť OZ POMOCNICA o prenájom priestorov
Žiadosť Ing. K. Cabanovej o ukončenie nájomnej zmluvy
Žiadosť D. Manica - BRYSYSRT o vydanie predbežného súhlasného stanoviska k odpredaju spoluvlastníckych podielov
Žiadosť p. Melišeka o odkúpenie nehnuteľného majetku

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. Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa ospravedlnil
Ing. Róbert Buchta, poslanec mestského zastupiteľstva. A poslanec mestského zastupiteľstva p. Milan
Šlajfer sa dostaví na zasadnutie pozdejšie. 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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MESTA TISOVEC za rok 2021
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
8. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 za Mesto Tisovec
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
9. Ukončenie zmluvy o nájme
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
10. Návrh o zaradenie uchádzačov do poradovníka na pridelenie voľných bytov v 30 b. j. a návrh na
pridelenie voľného bytu v 30 b. j.
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
11. Návrh na odpredaj majetku mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
12. Návrh na prenájom majetku mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
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13. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
14. Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku a návrh na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
15. Návrh na vydanie predbežného súhlasného stanoviska k odpredaju spoluvlastníckych podielov
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
16. Návrh na odkúpenie nehnuteľného majetku
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
17. Diskusia
18. Záver
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na doplnenie programu zasadnutia mestského
zastupiteľstva o bod 17) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2022 pre záujmové
združenia, ktorý predloží Ing. H. Homoľová, predsedníčka Komisie kultúry a športu.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Navrhujem, aby sa tento bod prerokoval ako bod 7).
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa Návrh na
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2022 pre záujmové združenia prerokoval ako bod 7), kto je
proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --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 a doplneného 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: Mgr. Martu Svobodovú, za
predsedníčku návrhovej komisie, Ing. Jaroslava Hecka a Ing. Annu Kožiakovú, 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: 6 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽALI SA: Ing. Jaroslav Hecko, Ing. Anna Kožiaková, Mgr. Marta Svobodová

3

K bodu 4) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta – Za zapisovateľku zápisnice menujem p. Denisu Mániovú,
za overovateľov zápisnice menujem Ing. Hanu Homoľovú a Ing. Karola Kubíniho.

K bodu 5) Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Prehľad o stave plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
z 26.01.2022 ste dostali v písomnej podobe. Na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme
nemali žiadne splnomocňujúce a poverovacie uznesenie.

K bodu 6) Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Vyhodnotenie interpelácií poslancov, podnety a návrhy
občanov z 26.01.2022 ste dostali v písomnej podobe. Dnes som sa spolu s Ing. Karolom Kubínom,
riaditeľom Mestských lesov Tisovec s.r.o. zúčastnila v Muráni prerokovania pripomienok z roku 2020
k zámeru vyhlásiť Národný park Muránska planina a jeho zóny, ktoré sú v Správe Národného parku
Muránska planina, keď nás ešte zastupovala advokátska kancelária. Vyjadrili svoj názor v podstate
k všetkým pripomienkam, tak v predchádzajúcich rokoch. Okresný úrad Banská Bystrica nám zašle
dokumentáciu spolu so všetkými podanými pripomienkami, záznamy aj spolu s prezenčnými listinami.
Dohodli sme sa, že na budúce mestské zastupiteľstvo, ktoré bude 30.03.2022, príde Ing. Schmidt,
riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina a oboznámi Vás aj občanov mesta o pripravovaných
zmenách k tejto predmetnej veci.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - V podstate prichádzame na východiskový stav z roku 2017, kedy boli
prejednávania a kedy mestské zastupiteľstvo schválilo formu zonácie vo vzťahu k mestu. Čiže mesto by
malo dostať ten stav, ktorý sme požadovali. Sú tam určité úľavy na poľnohospodárskej pôde. Teda tí
vlastníci poľnohospodárskej pôdy napr. lokalita Roveň, Kľak, Petovcovo, mimo lesných pozemkov budú
v chránenom areály. A upozorňujem, že chránený areál bude v 3. stupni ochrany, tak ako je dnes
v národnom parku. Tie príslušné materiály prídu do konca mesiaca a budú Vám dané na prejednanie
do komisií, aby ste ich mohli vidieť, lebo je dosť závažný dokument. A na tej prezentácii koncom marca,
v podstate by sme mali vidieť definitívnu verziu, ktorá sa týka Mesta Tisovec. Určite nejaké zmeny môžu
byť v Muráni alebo na Horehroní, ale tá verzia, ktorá nám bude prezentovaná, by mala byť finálna.
Potom je len na nás, či budeme súhlasiť, či do tej zonácie ideme. Chcem ešte informovať, že vznikla
iniciatíva - občianske združenie za ten prírodný park. Vstúpili tam niektoré organizácie, súkromní
vlastníci a obhospodarovatelia a iniciujeme pokus o vznik prírodného parku. Chceli by sme
pretransformovať druh chráneného územia, z národného parku na prírodný park, kde je nižší stupeň
ochrany a je tam spôsob hospodárenia voľnejší. Neviem, či nejaké šance máme alebo nie. Bude
potrebné sa ešte stretnúť. Podobná iniciatíva, myslím, je aj v Malej Fatre a tým sa darí tieto aktivity
presadzovať. V priebehu mesiaca budeme musieť vedieť, či chceme túto zonáciu alebo nie. Ten stav je
taký aký sme chceli, pre nás sa to nemení. Akurát do budúcna tie národné parky budú svojim spôsobom
tých obhospodarovateľov, vlastníkov pôdy a návštevníkov trochu obmedzovať. Budeme sa na to musieť
pripraviť. Bude len na nás, ako k tomu pristúpime. Záujem z ich strany je, tlačia a dokonca nás
termínovali, či by sme to nevedeli urýchliť, ale jednoznačne sme to natiahli na tých 30 dní, aby sme si
to pokojne vedeli pozrieť a relevantne sa k tomu vyjadriť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Skonštatovali sme s Ing. Kubínim, že všetky vznesené
pripomienky boli prerokované, ktoré nám pomohla spracovať advokátska kancelária. A myslíme si, že
nám pomohla ochrániť mesto voči pripravenej zonácii z roku 2020.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - jednoznačne môžem povedať, že to neboli to vyhodené financie. Keby
sme v tom čase neboli zakročili, tak by sme ten park neboli presadili. A na dnešnom stretnutí bolo
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9 ľudí, mali tam za sebou právnika, okresný úrad, ŠOP-KU, ministerstvo. Teda z ich strany je záujem,
v niektorých veciach poľavili. A bežný človek, vlastník, ktorý tam príde na rokovanie, ťažko porozumie
tejto problematike. Preto sme trvali na tom, aby to tu odprezentovali a mali sme to čierne na bielom.
A týmto vyzývam aj verejnosť, aby sa zúčastnilo toho zasadnutia mestského zastupiteľstva, aby ľudia
videli a pýtali sa k veci. Bude tu sám riaditeľ národného parku a určite treba využiť tento priestor na
tieto veci.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Na zasadnutí voči nám sedelo 9 pripravených zástupcov
protistrany.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - A my traja.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Takže to je informácia, ktorú dnes bolo potrebné povedať.
Ďalej by som Vás chcela oboznámiť, že dňa 16.02.2022, na základe podnetov občanov a poslancov
mesta, ohľadom úpravy koryta vodného toku Furmanec v lokalite Teplica, sa zamestnankyne štátneho
podniku Lesy SR, Oblastný závod Gemer spolu s Ing. Kokavcom, zúčastnili obhliadky podmývaného
oporného múra, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti cesty I. triedy I/72. Nakoľko oporný múr
je súčasťou telesa cesty, mal by byť riešený so Slovenskou správou ciest. Budeme iniciovať stretnutie.
To sú veci, ktoré sme začali riešiť už minulý rok. Dnes 23.02.2022 bol na mestský úrad doručený
p. Beregiovou otvorený list vlastníkov bytov zo Štefánikovej 955/12, jeho kópiu máte k dispozícii.
Prosím p. viceprimátora mesta p. Dušana Kojnoka, aby ho prečítal a oboznámil aj občanov, ohľadne
čoho sa list týka.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Týka sa to jednej bytovky, hádam nejdeme čítať celý list.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Žiadajú, aby toto bolo prerokované.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Môžeme to prerokovať, ale najprv by to malo prejsť komisiami.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Tento list posielajú na VÚC BBSK a do REGINY Banská Bystrica.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - To je ich právo. To budeme každý list, ktorý príde na mestský úrad,
čítať?
Dušan Kojnok, poslanec MZ - Kópiu listu dostali všetci poslanci.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ako myslíte.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - List treba zaprotokolovať a prideliť ho tam kde patrí a treba s ním
robiť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Myslím si, že to bolo dosť dôležité na prečítanie, ale ako
myslíte, beriem to. Ďalej by som Vás chcela oboznámiť, že od 01.03.2022 nastupuje do pracovného
pomeru tretí mestský policajt a tiež 3 zamestnanci miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).
Ďalšie informácie Vám povie prednostka mestského úradu Ing. Eva Kučeráková.
Ing. Eva Kučeráková, prednostka mestského úradu - Od 01.03.2022 nastupujú 3 zamestnanci občianskej
poriadkovej služby. Zmluva bude uzatvorená na 15 mesiacov. Mesto získalo dotáciu vo výške
48669,85 eur (95%). Táto MOPS-ka bude pracovať v Meste Tisovec a m. č. Rimavská Píla.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dňa 08.03.2022 v MsKS sa uskutoční spoločenská akcia pri
príležitosti Medzinárodného dňa žien. Pozývame všetky ženy z Tisovca a Rimavskej Píly. Uskutoční sa to
v rámci menších obmedzení, bližšie informácie budú upresnené.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Chcel by som apelovať na mestskú políciu s tou situáciou pred poštou.
Bolo by dobré v tomto období, poberania dávok, aby sa monitoroval ten priestor. Vieme aké
organizačné zmeny prebiehajú na pošte, prebieha to tam časovo pomaly. Zhromažďuje sa tam veľké
množstvo ľudí v čase poberania dávok. Zhromažďujú sa tam celé rodiny. Na pošte nemôžeme
zasahovať, ale pred poštou by sme mohli. Sťažovalo sa viacej ľudí, prerastá to tam cez hlavu. Zastavovali
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sa tam autá a deti pýtali peniaze od ľudí.
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Momentálne tam robí len jedna žena za okienkom.
Včera sme tam boli štyrikrát a p. Vengrínovej, pracovníčke pošty sme povedali, ak sa bude niečo diať
nech nám zavolá. Bol som tam aj fyzicky skontrolovať. Keď sme tam včera aj predvčerom prišli, hneď
na začiatku keď sa otvárala pošta, ľudí sme upozornili, že robí tam len jedna žena za okienkom, musia
strpieť dlhšiu čakaciu dobu. Čo sa týka detí, niektoré sú v karanténe, sú to deti základnej školy
a naháňame ich od Muránskej cez Partizánsku ulicu. Jedných odprevadíme domov a druhí sú už zasa
von. Je to problematika celoslovenská. Riešime to aj cez školu a druhá vec je, že z tej podpory si chodia
robiť nákup a čakajú sa pred obchodom aj 2-3 rodiny. Pokiaľ nič neporušia, akurát sa nemôžu
zhromažďovať, ale keď majú respirátor a dodržiavajú opatrenia stanovené verejnou vyhláškou,
nemôžeme s tým robiť nič. Samozrejme toto zhromažďovanie, je problémom každý mesiac, keď dávajú
podporu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ešte jednu vec by som potrebovala povedať, že cestou na toto
zasadnutie mi telefonovala riaditeľka Materskej školy v Tisovci, že od zajtra 24.02.2022 bude materská
škola zatvorená kvôli COVID-u. A takisto je zatvorená aj Materská škola na Rimavskej Píle.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Mám tu podnet občanov, či by sa nemohla prehodnotiť jednosmerka
na Jozeffyho ulici, či by sa nemohla otočiť, nakoľko dochádza ku kolíziám pri východe áut na štátnu
cestu. A to zrkadlo je tam, hlavne v zime zamrznuté, čiže nie je vidno. Neviem, či ste si niekedy všimli,
že skresľuje. Keď auto vychádza od pošty na štátnu cestu, je to tam dosť neprehľadné. Keby sa otočila
jednosmerka, tak auto nevyjde hneď na štátnu cestu. Má to logiku. Neviem kto to má na starosti, alebo
komu to treba dať schváliť. Určite by bolo lepšie keby tá jednosmerka bola opačne, len by sa vymenila
značka.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Trochu mám obavy, kým si na to ľudia zvyknú.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Za Rimavskú Pílu, už som to niekoľkokrát spomínal, že sa nám tu
množí a hlavne opakuje. Jedná sa o vývoz stavebného materiálu, posledne umakartových jadier a asi
viete predstaviť kam to vyvážajú. Chvalabohu sme zabránili vývozu odpadu pod Repištie k nižnému
cintorínu. Súčasným miestom kde sa tento odpad vyváža je osada. Naposledy to bol valník, nebudem
menovať majiteľa, ale to čo sa potom produkuje to by ste nechceli dýchať (pália ten umakart). Každé
ráno som upozorňovaní susedovcami, pretože sme prvá spádová oblasť, kde sa ten dym šíri. Takisto aj
ľudia z iných ulíc sa pýtajú kde tie autá chodia. Sám som bol svedkom, že toto auto valník, išlo do osady.
Treba si uvedomiť, že Rimavská Píla nie je smetisko. Odhliadnuc od toho, že kde sa osada nachádza, sú
pozemky evanjelickej cirkvi. Všetok ten bordel, ktorý nespália, končí v potoku. Keď sa ideme byť do pŕs,
že sme ekologickí, tak by sme v prvom rade aj toto mali prehodnotiť a riešiť. Viem, že každý chce mať
veľmi pekne pred domčekom, ale na toto existuje legálna cesta a to kontajnery a vyvážať to na určené
miesta a nie pokútne do osady. Nedá sa to dýchať keď to pália buď večer alebo ráno.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Možno si niečo stavajú.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Nie nestavajú, ale s tým kúria. Prispôsobujú sa rôznym
alternatívam paliva.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Treba tam osadiť kameru.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Kamera je na Železničnej ulici.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Osadiť priamo ku skládke.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - To nie je skládka, to sa vozí priamo pred koliby.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Vieme tam dať priamo kameru?
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Na ceste je priamo kamera. Skládku tam netvorili,
boli sme sa tam pozrieť, lebo ku koncu týždňa by sa tam mala robiť brigáda.
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Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Doviezol to začiatkom mesiaca, aby som to upresnil.
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Viem, že časť materiálu použili na zateplenie, to sme
aj videli.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Dúfam, že nič nové nestavajú.
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Nestavajú.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Môžem potvrdiť, tiež som mala telefonáty od občanov
Rimavskej Píly a presne za toto, čo interpeluje Mgr. Bagačka. A vlastne som to dala šetriť aj mestskej
polícii.
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - To čo tam navozili, skládka tam nevznikla. Buď je to
použité alebo zlikvidované iným spôsobom, ale nie je to nikde poukladané alebo zhromaždené.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Ja som to auto videl ako to tam viezlo, ale aj dnes neviem čo pálili,
niečo ako polystyrén, smrdelo to aj dnes ráno. Ja nebudem chodiť kontrolovať, čo to konkrétne je. Môže
to byť aj úplne niečo iné (gumy), ale je to nebezpečný odpad. Podstata je, aby tam ľudia nevozili. Netýka
sa to len stavebného odpadu, ale aj starého nábytku. Vidím to na jar alebo v lete, vozia tam napr. gauč
s fotelkami. Oni si to vylepšia a staré vyhodia.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Ja by som mal k tomu parku dole pri nás. Ja som bol trochu sklamaný
z toho prístupu k výrubu stromov. Boli tu p. Denešová a p. Pochop na zasadnutí a pripomienkovali
ohľadne stavania toho ihriska a samotného výrubu stromov. Myslel som, že k tomu pristúpia trochu
citlivejšie. Ostali tam staré škaredé tuje, spílili sa nejaké osiky, topole. To by som všetko chápal, lebo
boli s kopu imela, ale to, že vyrezali morušu, ktorá je vzácnym stromom na území mesta a bola zdravá
a rodiaca.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Tie mali ostať.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Ja som to včera videl ako to vypílili.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - My sme to nevypiľovali. Výrub robilo povodie, môže k tomu
odpovedať Ing. Janotíková.
Ing. Miriama Janotíková, vedúca Odd. životného prostredia a verejného poriadku - Vypiľovalo to
povodie a vypíli tri vŕby, ktoré boli nebezpečné.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Mňa vŕby nezaujímajú, ale tá moruša nebola pri vode, ale bola
smerom do parku. Bol to zdravý a rodiaci strom.
Ing. Miriama Janotíková, vedúca Odd. životného prostredia a verejného poriadku - Áno, ale keď to
vypiľovali, povedali, že aj tie dva stromy bude potrebné vypíliť, lebo pri tom vypiľovaní ich poškodia.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Aj keby ich poškodili, ale aspoň dačo v tom parku sa mohlo zachovať.
Stromy moruše rastú pomaly a v rámci mesta ich nikde ani nemáme. V priebehu 5 minút boli vypílené.
Ing. Miriama Janotíková, vedúca Odd. životného prostredia a verejného poriadku - Nám tvrdili, že boli
zhnité.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Keď som včera prišiel domov z Banskej Bystrice, išiel som pozrieť tie
kmene moruše, aby som videl, či boli zhnité. A boli v poriadku.
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Obidve moruše boli zhnité, 2/3 jadra boli zhnité.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - To mali tie vŕby.
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - My sme to zistili počas služby, tak sme volali
Ing. Janotíkovej, prečo to vypílili. Keď vypiľovali stromy, tak tú morušu bližšie k bufetu zlomili (bola
rozčesnutá), tak ju museli vypíliť a potom vypíli aj tú druhú. A jadro bolo zhnité na obidvoch.
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Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Podľa mňa, ani nevedeli čo vypiľujú.
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Vedeli, však volali Ing. Janotíkovú.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Ak sa môžem zapojiť, išiel som okolo
8,30h, som ich upozorňoval, lebo som vedel, že sú zamestnanci Povodia Slanej. Sú tam dva orechy, tie
povedali, že tie nebudú píliť, že tie nezavadzajú a tie dve moruše bohužiaľ skončili tak ako to skončili.
p. Milan Šlajfer, poslanec mestského zastupiteľstva prišiel na rokovanie - o 16,35h
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Tak dnes to už nenapravíme.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - Bolo prisľúbené, že tie moruše sa nebudú píliť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Oni v podstate vypiľovali na svojom, a keď ich poškodili tak
inak sa nemohlo. Ja verím, že sa kúpia nové moruše a vysadia sa.
Ján Leško, občan - Na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola riešená pripomienka toho
mliečneho automatu, ale ako vidím, že do mesiaca sa nič neurobilo. Tak som si dnes dovolil prísť a oživiť
pamäť. Občania boli radi, že to tu vzniklo. A teraz sa dozvedáme, že najprv chýbala súčiastka.
Nehnevajte sa, ale aj na raketoplán za 4 mesiace zoženiem súčiastku. Potom bolo potrebné schému. Je
to ten istý problém. Čiže znova zavádzate občanov. Možno občania nie sú na takej úrovni ako Vy, ale asi
máte pocit, že môžeme občanom toto povedať. Potom sa hovorilo, že súčiastka je drahá. Neviem čo
stojí, 500000 eur? Mesto na to nemá peniaze? Ak nemáte, príďte za mnou, ja Vám poviem kde na túto
konkrétnu vec, mesto zoženie peniaze.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Pán Leško, ale mliečny automat nepatrí mestu.
Ján Leško, občan - Takže mesto s tým nič nemá. Keď sa ten automat zriadil a ľuďom sa to páčilo, mesto
vtedy nepovedalo, že s tým nič nemá, že vy ste dali len pozemok. Vstúpil niekto do osobného kontaktu,
s tým, že bude mesto participovať, že tú súčiastku kúpi mesto a urobí sa to, aby to fungovalo? Údajne,
že mlieko majú. Povedzte mi, kto konkrétne z mesta bol na jednaní s dodávateľom toho mlieka? Čo
vyjednal? Za štyri mesiace, asi nič.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Niektorí občania a zjavne patríte aj Vy medzi nich p. Leško, si zvykli
na to, že mesto je tu na to, aby vyriešilo akýkoľvek problém, ale tu sme niekde inde. Mesto rieši vlastné
veci.
Ján Leško, občan - Takže nie je to Vaša parketa, tak sa o to nezaujímate. Vysvedčenie tomuto zasadnutiu,
alebo Vám poslancom dávajú občania a to bude čoskoro. Neberte to ako vyhrážku. To je nespokojnosť
občanov. A pripomínate mi to typické tisovské, že ako sa to nedá, že s tým nič nemáte. Povedzte mi
konkrétne kto bol v osobnom jednaní s tými dodávateľmi mlieka?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ja mám osobný kontakt a osobne som stretla s majiteľom
autmatu, ktorý sem dováža to mlieko, dokonca v Maďarsku. A potom to sem začali voziť. Osobne som
pomohla nájsť človeka - p. Petra Rukavicu, ktorý zabezpečuje prevádzku automatu. Na minulom
zasadnutí mestského zastupiteľstva sme k tomuto hovorila ja, aj p. Rukavica. A tú súčiastku je potrebné
zabezpečiť zo Švajčiarska. A táto obdobná vec sa stala hneď, keď mliekomat doviezli do Tisovca. A ľudia
z Jelšavy zháňajú tieto veci. Je to ich osobný majetok. Na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva
som povedala toľko, že majú záujem ten automat tu udržať a prevádzkovať, pretože toho mlieka majú
dosť. A znovu majú zaplatené za to miesto. Sú tam problémy, napr. s elektrinou, ale s tým Vás
nebudeme zaťažovať. Jednoznačne problémom je to, že tie veci treba pozháňať. A oni si to musia
pozháňať.
Ján Leško, občan - Opýtam sa, participovali ste na tomto probléme?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Určite nie, pretože my nevieme nájsť vo Švajčiarsku
8

dodávateľa, ktorá to zabezpečí.
Ján Leško, občan - Ide tu o spokojnosť občanov. Takže ten problém bude naďalej, takže typické tisovské,
len ako sa to nedá. Takže s týmto odídem spokojne domov a budeme čakať, že sa to nedá.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - My sme nepovedali, že sa to nedá. Majiteľ automatu robí na
tom, aby súčiastku zabezpečil.
Ján Leško, občan - A čím ste podieľali na tom, aby to šlo. Finančnou podporou? Koľko stojí tá súčiastka,
máte zistené?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - To chcete povedať, že my ideme vo Švajčiarsku zisťovať koľko
stojí taká súčiastka?
Ján Leško, občan - Áno, pre spokojnosť občanov, áno.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Majiteľ automatu je súkromný podnikateľ.
Ján Leško, občan - Pre spokojnosť občanov by ste mali.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Takže keď sa nám minulý týždeň pokazila tatra, oprava stála 2577 eur,
koho z občanov a aj Vás, zaujímalo, že sa nám pokazila tatra? Zaplatil nám niekto faktúru?
Ján Leško, občan - Aké služby robíte pre občanov?
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Chcete povedať, že my služby pre občanov nerobíme?
Ján Leško, občan - Využívajú občania Vaše služby, tak ako tento automat?
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Občania využívajú tatrovku na odvoz paliva, reziva.
Ján Leško, občan - Mrzí ma, že som Vás obťažoval s takouto pripomienkou. Ďakujem pochopenie za
vypočutie. Je to asi zbytočné to tu nanášať, keď mesto sa k tomu takto stavia. Ja som si myslel, že idete
do toho, zaplatíte za súčiastku, aby občania boli spokojní.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Mesto nemôže zaplatiť za súčiastku súkromnému
podnikateľovi, lebo to isté je čo rozprával Ing, Kubíni, to isté by bolo firma CSM. Minule sme tu tiež
riešili, že tu končí elektro, aj tá služba by bola potrebná a ďalšie veci. Takisto ako odišla banka, sú to
veci, ktoré sa nabaľujú. Toto je Vás subjektívny názor.
Ján Leško, občan - Ak sú občania s touto službou spokojní, tak treba urobiť preto všetko, aby boli naďalej
spokojní, aby cítili podporu mesta.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Navrhujem riešenie, dajte pánovi Leškovi kontakt, ktorý je dôchodca
a má zjavne čas, možno tú súčiastku vo Švajčiarsku zoženie a budú všetci spokojní.
Ján Leško, občan - Ale ja neberiem za to plat, ako niektorí tu z Vás.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Ktorí?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ukončila by som to tak, že naozaj sme vo volebnom roku a
mladí a schopní občania, ktorí všetko zabezpečia, môžu kandidovať. A ja budem spokojná, keď tu budú
sedieť takí ľudia, ktorí zabezpečia všetko pre blaho občanov, čo potrebujú a chcú.
Ján Leško, občan - Takže znova tisovské, ako sa to nedá. Ďakujem.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Vrátil by som sa do decembra, ľudia sa sťažovali, že decembrové mestské
zastupiteľstvo bolo na stránke mesta zverejnené video až po 10.01.2022. Na YouTube som si ho našiel,
ale na stránke mesta dlho nebolo.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Zverejňuje to p. Stejskal, nech na to odpovie.
Michal Stejskal, vedúci Odd. kultúry a športu - Potrebujem konkrétnejšie informácie okolo toho.
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JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Bolo pozde zverejnené, aká ďalšie informácie okolo toho potrebujete?
Michal Stejskal, vedúci Odd. kultúry a športu - Do kedy má byť zverejnené?
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Niekedy je to aj do dvoch dní.
Michal Stejskal, vedúci Odd. kultúry a športu - Všetko záleží od p. Cibuliaka, ktorý toto zasadnutie sníma,
kedy ho spracuje a niekedy je v práci v poobednej, nočnej. A tiež všetko záleží od softwaru.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Jedná sa o tom, že zasadnutie bolo 15.12.2021 a video bolo zverejnené po
10.01.2022.
Michal Stejskal, vedúci Odd. kultúry a športu - Pozriem sa na presný dátum, kedy to bolo zverejnené.
Budem Vás informovať.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Ďalej 2 mesiace nesvieti lampa medzi Štefánikovou ulicou a obchodom
COOP JEDNOTA. Niekde sa dali nové lampy, niekde sa nechali staré lampy, a teraz je problém zháňať
žiarovky do nich. Túto skutočnosť som nahlasoval ešte v starom roku a ešte aj začiatkom nového roka.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Komu ste to nahlasoval?
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Ing. Bálint to nevie dotiahnuť, tak sa obraciam na Vás, predsa tam tečie
voda a teraz v zimnom obdobím je tam poľadovica, ľudia sa tadiaľ boja chodiť, chodia dookola.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Riešili ste to?
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Vtedy keď sa vymieňali lampy sa to nevymenilo. Je to stará neónka.
Máme dve zrepasované lampy, ktoré máme ako zálohu keby niekde vypadla lampa. Takže tam môžeme
dať letkovú. Je pravda, že nesvieti, bol sa tam pozrieť, a šiel by som do tej letkovej lampy, ako tam dávať
tú starú, len musím zistiť, či je 6-letková alebo 8-letková, lebo tieto silnejšie sú na hlavných ťahoch a to
sú cesty I. triedy. Tieto bočné ťahy sú 6-lektové. Ak sú 8-lektové, tak neviem, či sa to tam oplatí dať,
lebo svetlo bude silné. A potom sa bude musieť nejaké dokúpiť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Do kedy to vyriešite? Kúpiť nové svetlo je problém?
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - p. Boháčik má pravdu, neviem, prečo sa
vtedy tá lampa nevymenila.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - To bolo v minulom volebnom období, treba to jednoznačne
opraviť.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Čiže ak poviete, že môžeme tam dať
lampu, ktorá patrí na hlavnú cestu, lebo inú lampu nemáme, tak sa vymení. Tie lampy boli zazmluvné,
lebo sa vyberali vo verejnej súťaži, je na nich záruka 7 rokov. A tá firma tu bola, len jedenkrát, vždy sa
o tom staráme my.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Jedná sa len o to, aby tam nikto nespadol a nestal sa úraz, potom bude
mesto mať problém. A bude to potom drahšie ako tá lampa.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - A tá stará lampa sa musela prekrývať,
lebo občania bytovky 629, písali vždy sťažnosti, že im to svieti do okien.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Tá pani, čo sa sťažovala, tam už nebýva, už to môže svietiť koľko chce.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Dokedy to vymeníte?
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Môžeme tam dať lampu, ktorá patrí na
hlavnú cestu?
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Aký je problém, tak dajte tam lampu, takú akú máte.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - To veľmi svieti a tam tie byty bude veľmi osvetľovať.
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Treba zistiť koľko stojí 6-letková lampa.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Hovorili ste, že máte 2 repasované lampy.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - To sú zálohové, keď vypadne lampa na
hlavnej ceste, aby sme mali na výmenu.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - A keď nám tam vypadne, takéto sa už nevyrábajú, tak potom tam
nebudeme mať čo dať.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - A tá firma, ktorá vyhrala, sa o to vôbec
nestará. Je 7 rokov záruka a 7 rokov ešte neprešlo.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Ľuďom nevysvetlíš, že tá firma s tým už nemá nič. Zajtra to treba založiť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dobre, takže zajtra prídete za mnou ráno 8,00h a dohodneme
ako sa to zrealizuje.
Michal Stejskal, vedúci Odd. kultúry a športu - Ja by som sa ešte vrátil k tomu videu z decembrového
zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zasadnutie sa uskutočnilo 15.12.2021 a zverejnené bolo
16.12.2021 na YouTube.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Len na YouTube.
Michal Stejskal, vedúci Odd. kultúry a športu - Bolo zverejnené na YouTube a zároveň na facebookovej
stránke mesta a na stránke mesta. Všetky záznamy sú zverejňované zaradom na stránke mesta.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Na stránke mesta nebolo zverejnené tak, ako ste povedal.
Michal Stejskal, vedúci Odd. kultúry a športu - A kedy sa tam objavilo?
Denisa Mániová, zapisovateľka zápisnice mestského zastupiteľstva - Dosť pozde, môžem potvrdiť.
Píšem zápisnicu mestského zastupiteľstva aj z videa a ešte koncom mesiaca tam nebolo zverejnené.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Určite 16.12.2021 nebolo zverejnené.
Denisa Mániová, zapisovateľka zápisnice mestského zastupiteľstva - Určite nebolo, lebo som začala
písať z videa z YouTube, lebo video na stránke mesta som nenašla.
Michal Stejskal, vedúci Odd. kultúry a športu - Ja to video tam mám a vlastne všetky.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Pre budúcnosť, keď budú občania nespokojní, treba zavolať na
mestský úrad alebo priamo na Odd. kultúry a športu a netlmočiť poslancom spätne mesiac dozadu.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Ja som nebol na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, tak to
hovorím dnes.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Je to výzva pre občanov, keď takáto informácia chýba, nech to
tlmočia rovno na Odd. kultúry a športu.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Pred predajňou COOP JEDNOTA osádzali nové zastávky a nové označníky a
cestovný poriadok, ktorý sa tam dával, nevidno. Na vrchu označníka bol cestovný poriadok a na spodku
vysvetlivky a ten cestovný poriadok spadol a je zasunutý za vysvetlivkami. Tak by som poprosil, aby to
to tam znovu nalepili. Jedná sa cestovný poriadok smerom na Rimavskú Sobotu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Kto dával tie cestovné poriadky?
Ing. Ivan Kokavec, vedúci Odd. výstavby - Ja neviem, mali sa zastaviť u mňa, ale nikto nebol.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - mali to robiť zamestnanci SAD-ky.
Ing. Eva Kučeráková, prednostka mestského úradu - Áno, zakladali ich zamestnanci SAD-ky.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Jeden deň tá tabuľa bola zložená dole a na druhý deň som to pozeral,
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a cestovný poriadok bol zasunutý za vysvetlivky. Naši to robia tak, že ich tam nitujú.
Ing. Eva Kučeráková, prednostka mestského úradu - Ale oni to dávali.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Mali sa ohlásiť na mestskom úrade a bol by s nimi išiel
p. Hodoň a urobili by to tak ako to treba. Tie nové tabule sú urobené tak, že do vnútra sa to vloží a pekne
sa to zašróbuje.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - To som nevedel, lebo niekedy som nosil cestovné poriadky keď boli zmeny
a mesto to zvyklo vymeniť. Občania sa pýtajú, zvlášť zo Štefánikovej ulici za chodník, ktorý sa robil od
COOP JEDNOTY dole, že keby sa urobil celý, či by mesto skrachovalo? Od COOP JEDNOTY sa urobil
chodník, prišlo sa na roh, tam sa to skončilo, ale chodník ešte pokračuje popri bytovky, to je ako celok.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - To je presne v tom liste, ktorý máte pred sebou.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - To je trochu iné, ale súvisí to.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - K tomu sa nebudem vyjadrovať, že ľudia vracajú smetné nádoby na
kuchynský odpad. A za p. Beregiovú to máte ofotené. A ešte, mali sme na komisii sťažnosť
p. Ambrózovej, ale toto nepatrí nám, lebo tam je porušený domový poriadok a patrí to Komisiu
sociálnych služieb a zdravotníctva.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Riešili sme to aj my na komisii.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Chcem sa opýtať, či Mgr. Bagačka tlmočil za ten vývoz odpadu do osady?
Mal som pár telefonátov, že nejaký pán Vetrák kúpil slobodáreň v Hnúšti a všetko vozí do osady.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Mgr. Bagačka to predkladal, akurát nemenoval dotyčného.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Tak ja som menoval, tak mi to bolo povedané, tak som povedal. Na minulom
zasadnutí mestského zastupiteľstva som nemohol prísť, preto som požiadal Mgr. Bagačku, aby ma
ospravedlnil, že som PN. A nakoniec Mgr. Bagačka na zasadnutí tiež nebol a mňa neospravedlnil.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Ospravedlňujem sa, zabudol som.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Mgr. Bagačka mi poslal sms-ku, ale o Vás sa nezmienil.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Mám ešte jednu vec. Ak budete mať trochu času, prevezte sa po uliciach,
napríklad Štefánikova ulica, je samá jama. Nehovorím, že to treba robiť hneď, ale na jar, by sa s tým
mohlo zaoberať. My si s členmi komisie ešte prejdeme znova všetky ulice.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Ešte, že mi p. Šlajfer pripomenul za to zverejňovanie, bol by som
zabudol. Susedia sa ma pýtajú kedy bude vývoz hnedých zberných nádob. Na stránke mesta som to
nenašiel. Zoznam vývozov nie je zverejnený.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Bude sa vyvážať od 02.03.2022 a v Tisovskom mesačníku je
zverejnená informácia.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Lebo od novembra sa vývoz nerobil. Ľudia majú plné nádoby, tak by
boli radi, aby sa to vyviezlo.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - V zimnom období sa nevyváža takýto odpad.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - A táto informácia bola tlmočená na zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Hovorilo sa nebude týždenný, ale len raz za mesiac.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Nie, v zimno období sa nevyváža. Ing. Janotíková môže
potvrdiť, že informácia do Tisovského mesačníka išla.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Len v tom kalendáriku, ktorý nám prišiel do schránok to nie je
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vyznačené.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Lenže tento kalendár vývozov dáva firma BRANTNER a nie mesto.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Takže ešte raz, od 02.03.2022 sa začne vývoz bio odpadu
z hnedých zberných nádob.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Však sa hovorilo, že v zimnom období si môžu občania vyviesť bio
odpad na Rudov dvor.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Občania v rodinných domoch, čo hádžu tento bio odpad, tak to tam
majú plné. Chceme od občanov, aby separovali, ale 4 mesiace sa nič nevyvážalo.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Konáre mohli vyviesť hore.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Ja nehovorím o tomto odpade, ale o bežných odpadoch ako sú šupky
z ovocia a zeleniny. Aspoň jedenkrát do mesiaca by to mohlo vyvážať.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Občania by mali mať aj hnedú nádobu aj kompostér.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Aj čo sa týka domového odpadu, do kedy to bude fungovať. Niektorí
občania podpísali prevzatie niektorí nie, kto bude za to zodpovední? A napríklad ja som hnedú nádobu
vôbec nenašiel medzi kontajnermi.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Tiež bola informácia, Ing. Janotíková Vám to vysvetlí.
Ing. Miriama Janotíková, vedúca Odd. životného prostredia a verejného poriadku - Kontajnery na kov
sa zrušili s tým, že sú nahradené kontajnermi na plasty. Pretože firma BRANTNER zbiera kovy a plasty
dohromady. Tak je to zbytočné, aby sme to dávali do dvoch kontajnerov. A takto vieme využiť kapacitu
tých čiernych kontajnerov, ktoré neboli naplnené. Teraz môžu ísť do plastov aj kovy (plechovky).
A máme 6 kontajnerov na plasty navyše.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Ale to ľudia nevedia.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Informácia bola.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - Treba to dať aj na stránku mesta aj do rozhlasu.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Ja by som sa vrátil k tej téme, prečo tu bol p. Leško. Máme tu
p. Rukavicu, ktorý to prevádzkuje. Pán Leško tvrdí, že sa o to nezaujímame a neriešime tieto problémy.
Tak pán Rukavica povedzte ako je to s tým mliekmatom, či pán Hudáček mieni naďalej v Tisovci
podnikať a prevádzkovať mliekomat. Či bol doteraz spokojný aj s pomocou mesta a či bol spokojný
s podnikaním.
Peter Rukavica, občan - Ja som s p. Hudáčkom minulý týždeň volal, lebo som sa dozvedel, že mliekomat
majú napojený na hotel, a že majitelia majú na elektrike nedoplatok 800 eur, a že to mliekomat
spôsobil. Popri tomto sa ho opýtal ako to je. Dohodil som mu p. Jozefa Daniša a on to s ním riešil. Pán
Daniš sa dostal na tom plošnom spoji po určitú časť a tam nenašiel tú chybu. Potrebuje k tomu schému,
lenže oni od toho schému nemajú, preto volal do Švajčiarska, ale nezasielajú mu ju, ale má záujem to
naďalej prevádzkovať. Od marca bude mať veľké množstvo mlieka a nevie čo má s ním robiť. Čiže to
stojí len na nich. No má záujem prevádzkovať mliekomat naďalej. A povedal, že mlieko bude trochu
drahšie o 0,10 až 0,15 centov. Dúfajme, že sa mu to podarí sprevádzkovať.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Škoda, že ste toto nepovedal, keď tu bol p. Leško.

K bodu 7) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2022 pre záujmové
združenia
Ing. Hana Homoľová, predsedníčka Komisie kultúry a športu - Na zasadnutí komisie sme zaoberali
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prerozdelením dotácií na rok 2022. Oproti predchádzajúcemu roku nepodali žiadosť o dotáciu
2 občianske združenia. Celková suma na dotácie zo strany občianskych združení bol vo výške 42100 eur.
V rámci rozpočtu bola vyčlenená maximálna čiastka na rozdelenie dotácií vo výške 21490 eur.
Na kultúru (kultúrne stredisko a kultúrny dom) tam bola podaná 1 žiadosť. Potom boli žiadosti
na stavovské a záujmové združenia kde dotácia vo výške 1000 eur a to je na podporu cirkví. A potom je
tu ešte Materské centrum, kde je v rozpočte počítaných so sumou 700 eur. V rozpočte je ešte jedna
položka pomoc občanovi vo výške 500 eur, ale k tomuto nebola podaná žiadna žiadosť, a tu je potrebné
splniť kritéria, byť registrovaný. Na program kultúra bola vyčlenená suma 1000 eur, navrhli sme
1000 eur, v rámci cirkví sme navrhli rozdeliť sumu po 500 eur a pri OZ Veselá Stonožka bolo 700 eur
a navrhli sme prideliť plnú sumu. Môžem sa vrátiť k jednotlivým dotáciám pre športové kluby: Klub
RTVŠ 1800 eur, Turistický oddiel KOS Rimavská Dolina 2340 eur, OZ KST Tisovec 300 eur, Šabľo Realy
Team 300 eur, Internacionál Sport klub 450 eur, OZ Tisovský spolok tenistov 280 eur, Speleoklub
300 eur, Mestský športový klub 13000 eur, Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality 1920 eur
a Slovenský rybársky zväz 800 eur. Teakwondo si žiadosť nepodalo. Dokopy to bolo 21490 eur. Komisia
doporučuje prerozdeliť dotácie v navrhovanej výške.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - OZ ZDaR si nežiadalo?
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Nie. A môžem ešte povedať, že minulý rok buď OZ Veselá
Stonožka alebo OZ ZDaR vrátili časť dotácie, ktorú nevyčerpali.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Je tam aj nejaká rezerva?
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - 10 eur a ešte 500 eur, čo je pomoc občanovi ZŤP. A na to si
vlastne nikto nežiadal.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Vlani sme mali 70. výročie založenia a kvôli pandémii sme to preložili
na tento rok, chcem sa opýtať, či by sa nedalo prilepšiť Speleoklubu. Vlani sme žiadali 600 eur a dostali
sme 360 eur a teraz sme žiadali 500 eur a máme dostať 300 eur. A pri žiadosti sme mali aj poznámku,
že máme to 70. výročie. Je tu vôľa, alebo nie je to nejako vyriešiť?
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - Myslím, že nejakých 100 eur by sa mohlo pridať.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - K tomu môžem povedať, že majú v prenájme domček
a v podstate tam platia energie (elektrinu a plyn) a časť financií z tejto dotácie ide aj energie.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Pri výbere členského si schvaľuje min. po 20 eur navyše, aby sme
mali na takéto bežné výdavky.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Povedzte odkiaľ by sme ich zobrali?
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Keby ste nám dali do tých 500 eur, budeme spokojní.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - To je 200 eur.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Však áno, v návrhu máme 300 eur.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - V rozpočte je ešte 10 eur v rezerve a tých 500 eur, čo som
spomínala.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Treba dať návrh, odkiaľ by sme ich presunuli.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Mohli by sme z 1-tky presunúť na 8-čku, viem si to predstaviť.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - A tých 500 eur z pomoci občanom?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Nie tie nemôžeme, nakoľko nespĺňate podmienky.
Rozdelených je 21490 eur. Tam nieto odkiaľ, len presun sa dá urobiť.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Musíme to urobiť z jednej rozpočtovej položky.
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Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality majú v návrhu
1920 eur, dajme to na 1900 eur, Internacionál Sport Klub je 450 eur, dajme to na 400 eur, 10 eur je
nevyčerpaných, potom keď zoberieme Turistickému oddielu KOS Rimavská dolina 40 eur, nech majú
všetci zaokrúhlene.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - A Klub RTVŠ takisto.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - Tiež si myslím, že by sa mohlo zobrať z 1-tky.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Niektoré združenia si požiadali dotáciu na celoročnú činnosť,
niektoré len na konkrétnu akciu. My rozhodujeme na základe podmienok, a je to veľmi ťažké, lebo je
to individuálne.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Až je vôľa, treba okresať u každého.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Myslím si, že tenisti majú len 280 eur, tých by ste už nemali
upravovať.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Stiahnite to z 1-tky a u druhých by sme to nemuseli okresávať.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - JUDr. Keleti hovoril, že stiahnuť u RTVŠ 200 eur.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Len 100 eur.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Takže to by už bolo 400 eur, potom by ste dostali z rezervy tých
10 eur. To by bolo 410 eur.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - A ten Internacionál?
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Tam by som to ponechal.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Ale to majú len na tú jednu akciu memoriál. Tak keby sa zobralo
Klubu RTVŠ 100 eur, 10 eur z rezervy a od Internacionálu 50 eur, to by bolo 460 eur.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Na budúce zastupiteľstvo sa to dá dohromady.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ale potom sa dotácie nebudú dať čerpať. Takže ešte raz to
prečítajte.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Klub RTVŠ budú mať 1700 eur, Turistický oddiel KOS Rimavská
Dolina 2340 eur, OZ KST Tisovec 300 eur, Šabľo Realy Team 300 eur, Internacionál Sport klub 400 eur,
OZ Tisovský spolok tenistov 280 eur, Mestský športový klub 13000 eur, Tisovský spolok aktívneho
pohybu a vitality 1920 eur a Slovenský rybársky zväz 800 eur. Takže Speleoklub by potom mal 460 eur
a dohromady by bolo čerpaných 21500 eur.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ing. Hecko ste s tým v pohode?
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Samozrejme. Ďakujeme.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Ja by som sa chcel ešte vyjadriť k tomuto návrhu a športovému klubu.
Po búrlivej diskusii na májovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva na Rimavskej Píle v roku 2021 sme
dostali dotáciu 13800 eur. Žiadali sme viacej financií s tým, že je to akurát na pol sezóny. Chcem sa
opýtať, pokiaľ trváte na 13000 eur, tak čo bude po tejto sezóne, pretože na tú druhú financie nebudú.
Vyúčtovanie ste videli a sezóna sa začala len v júni. Jarná sezóna sa prakticky hrala len pol sezóny. Treba
navrhnúť čo bude ďalej, nakoľko nie sme schopní udržať tento klub v triedach, ligách, ktoré hráme.
Vlani sme nejako zvládli, ale čo bude ďalej.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - K tomuto by som povedala, je február a čakala som, že k tomu
zúčtovaniu urobíte nejakú správu a oboznámite poslancov, ako boli financie využité a čo potrebujete,
čo sa doteraz nestalo. Neviem, či ste toto predložili na Komisiu kultúry a športu.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Vyúčtovanie dávali.
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Róbert Boháčik, poslanec MZ - Tu je to v tej tabuľke.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Hovorím o správe, čo potrebujete, nejakých predpokladoch.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Dopredu to neviem pripraviť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Neviem, na základe čoho ste dostali tých 13000 eur. Veď vy ste
p. Rukavica v komisii a bavili sme sa o tom, že nejaké podklady treba pripraviť.
Peter Rukavica, predseda Mestského športového klubu - Ešte sme dotáciu nedostali, lebo ste ju
neschválili. Zatiaľ sú len navrhované.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Minuloročnú dotáciu vyúčtovali.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Hovorím o správe o ich činnosti.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Do tej správy máme uviesť všetko ohľadne financií, nechápem.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Myslím, že takú správu ste predložili cca 2-3 roky dozadu.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Nemáme informácie, na základe čoho sa máme rozhodovať. Napríklad
uviesť triedy, ligu a pod. Tak na základe čoho sa máme rozhodovať, keď do vnútra toho nevidíme?
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Ak si spomínate, ja som raz robila takú tabuľku, asi pred 2 rokmi,
keď sa rozhodovalo o dotáciách.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - To sa riešil vtedy dorast.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Áno. Taká tabuľka sa dá urobiť, koľko financií je potrebných na
takú ligu. A otázkou je, či sa ideme venovať mládeži, či to bude mať pokračovanie. Taká tabuľka nie je
problém pripraviť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - To Vy nepripravíte, potrebujete k tomu kompetentných, ktorí
sa tomu rozumejú. Musíte dať podklad, prečo potrebujete viac financií. Ja sa nevyjadrujem k tomu
koľko ste dostali pridelených financií, ale Vy by ste mali podložiť na čo potrebujete a odôvodniť to. A tak
sa potom môžu poslanci rozhodovať. Teraz je návrh 13000 eur, chceli by ste koľko a prečo?
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - V tabuľke je to uvedené na čo žiadajú.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ale to bolo pred 2 rokmi.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - V tabuľke je uvedené, na čo každý klub žiada dotáciu. V rámci
VZN a kategórie na čo môžu žiadať, či na materiál, prepravu alebo rozhodcov. To je to. Chápem to, tu
ide o zapojenie jednotlivých klubov do súťaží.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Viac ako polovica mestských dotácií ide len na tento jeden klub. Tak
by sme si zaslúžili vedieť väčšie množstvo informácií o tom, ako sa tie financie používajú, koľko ešte
potrebujete, keď sa má o ďalších číslach rozhodovať. Je tam ďalších 10 organizácií, ktoré dokopy
dostanú menej dotácií ako jeden športový klub. Čiže tá informácia by mala byť obsažnejšia, aby sa
poslanci mohli rozhodnúť, čo bude ďalej.
Peter Rukavica, predseda Mestského športového klubu - Plánoval som, že túto správu Vám predložím
na májové zasadnutie mestského zastupiteľstva, aby sme sa vedeli odraziť, či pôjdeme do jesennej
súťaže alebo nie. Náklady stúpajú na všetko. Keď som objednával dopravu (autobus) pre deti zo SADky (dvojičková súťaž), začali mi fakturovať nehorázne sumy. Tak som pýtal od viceprimátora mesta
p. Kojnoka na súkromníka z Revúcej, ktorý nám nastavil cenu od km 1,00 euro, čiže sme išli výrazne
dole s faktúrami. A teraz sme otvorili prípravku pre tie najmenšie deti. Uvidíme ako budeme ďalej
pokračovať ďalej. V minulosti tu boli výtky, že za mužstvo dospelých sú hráči platení, a že tu hrávajú
cudzí hráči. Momentálne sa nám to podarilo vyskladať tak, že prevažná časť hráčov sú Tisovčania.
Pomáhajú mi aj chlapci z dorastu a hráčov z Rimavskej Soboty v doraste už skoro nemáme.
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Čo tu hovoríte, urobte to písomne.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - A hlavne, nie v máji.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - V máji je pozde.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Buď v marci alebo apríli.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - Mala by to byť taká vízia, či už bude reálna alebo nie.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Jednoducho niečo musíte dať na papier.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - A predložiť to do budúceho zasadnutia mestského
zastupiteľstva.
Peter Rukavica, predseda Mestského športového klubu - Mám dovolenku, tak budem mať čas pripraviť
správu už do zasadnutia Ekonomickej komisie.
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - Do 15.03.2022.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ja viem, že ide byť 100-ročnica futbalu. Takže najneskôr do
konca marca by sme mali mať podklady.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Pýtal som sa môjho otca, ktorý je členom Komisie kultúry a športu, a
že veľmi sa veľmi nehýbete, aby sme Vám vedeli pomôcť. Pýtal som sa ako je to s prípravou storočnice.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Dávame dokopy veci.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Myslíme na Vás aj s týmto.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Možno do konca marca by sme to mali dať všetko dokopy, aj to čo
požaduje pani primátorka mesta.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Trvám na tom, lebo na poslednú chvíľu o niečom rozhodovať
je zlé a hlavne pozde.
Peter Rukavica, predseda Mestského športového klubu - Chcem Vás ešte informovať, že sa mi podarila
úžasná vec. Vybavil som nám tlač 500 výtlačkov knihy sponzorsky, cez rodinu v Banskej Bystrici. To
najväčšie bremeno nám odpadlo. Dávajú sa materiály dokopy a fotky.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Keď pripravujete materiál k 100-ročnici, tak dajte dohromady aj tú
správu, aby sme vedeli s čím vám môžeme pomôcť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Takže sme sa dohodli, že od Vás chceme spracovanú správu
a plus veci, čo potrebujete na storočnicu. Ak už nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - Prečítala návrh uznesenia
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
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- 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

Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 510/2022

K bodu 8) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MESTA TISOVEC
za rok 2021
JUDr. Ivana Bariová, hlavná kontrolórka mesta - Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 ste dostali
v písomnej podobe. správa sa predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne a to do 60 dní
po uplynutí kalendárneho roka. Jednotlivé kontroly boli realizované v súlade s plánom kontrolnej
činnosti na I. polrok 2021 a na II. polrok 2021. Všetky vykonané kontroly boli procesne realizované
v zmysle príslušných platných zákonov, vyhlášok, predpisov a všeobecne záväzných nariadení.
Z realizovaných kontrol v roku 2021 boli vypracované správy o vykonaní kontroly. V roku 2021 boli
vykonané celkom tri kontroly v zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok a II. polrok 2021 a to:
kontrola hospodárenia v Základnej umeleckej škole Tisovec za obdobie roku 2019, kontrola nájomných
zmlúv na poľnohospodársku pôdu v k. ú. Tisovec a Rimavská Píla - platnosť a aktuálnosť a kontrola
v oblasti sociálnych služieb mesta - odstránenie nedostatkov z roku 2019 a 2020. Kontrola je ukončená
a správa bude predložená na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. A mimo plánu bola taktiež
vykonaná kontrola nájomných zmlúv - obecné pozemky, na požiadanie primátorky mesta. Bola
preverená výška stanovených poplatkov obecných a mestských pozemkov aj z hľadiska zonácie a z
hľadiska spevnenej plochy. Boli navrhnuté ďalšie postupy a bude ďalej kontrolovaná v druhej polovici
roku 2022. V rámci kontroly plnenia uznesení v roku 2021: zasadnutie mestského zastupiteľstva sa
konalo 10x a bolo prijatých a skontrolovaných 158 uznesení. Ďalej v rámci výkonu inej odbornej činnosti
boli mestskému zastupiteľstvu vypracované a predložené dva odborné stanoviská: stanovisko k návrhu
rozpočtu mesta na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024. A taktiež stanovisko
k záverečnému účtu mesta za rok 2020. Ďalej boli vypracované dva stanoviská, resp. odpovede
k podaniam; poskytované odborné konzultácie a vyjadrenia k aktuálnym právnym problémom;
v októbri 2021 bolo vypracované stanovisko k dodržiavaniu podmienok na prijatie nenávratných
zdrojov financovania k preklenovaciemu úveru; bola poskytovaná právna pomoc a súčinnosť pri riešení
podania exekúcie (vypratanie nehnuteľnosti), zabezpečovala sa právoplatnosť príslušných rozhodnutí
okresného a krajského súdu a zaslané písomné podklady pre podanie exekúcie. V mesiaci november
2021 bola vybavená jedna sťažnosť ohľadom prístupovej komunikácie a v súvislosti s tou sťažnosťou sa
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pre okresnú prokuratúru skúmala zákonnosť postupu mesta pri vybavovaní sťažnosti. Tak toto bola
moja činnosť vykonaná v roku 2021.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - S pani kontrolórkou mesta sa pracuje veľmi dobre a je
ochotná pracovať aj nad rámec svojich povinností. Ak nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - Prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MESTA TISOVEC 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: --NEPRÍTOMNÁ PRI HLASOVANÍ: Ing. Hana Homoľová
UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 511/2022

K bodu 9) Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 za Mesto Tisovec
JUDr. Mário Keleti, predseda Ekonomickej komisie - Návrh rozpočtového opatrenia ste dostali
v písomnej podobe. Zmenu rozpočtového opatrenia ste dostali pred zasadnutím. Predpokladám, že sa
týka nákupu vybavenia pre nového zamestnanca. Rozpočtovým opatrením nedochádza k navýšeniu
príjmovej ani výdavkovej časti rozpočtu, jedná sa o presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými
položkami. A hlavne vrátenie dotácie pre základnú školu, ktorá nebola vyčerpaná.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Mgr. Marta Svobodová, 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. 1/2022, ktorým
dochádza k nasledovnej zmene schváleného rozpočtu:
Položka rozpočtu
Príjmy rozpočtu
Výdavky rozpočtu

Schválený rozpočet
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.

Nákup pozemkov za účelom vysporiadania
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+ 640,00 Eur

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.

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
- 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

Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 512/2022

K bodu 10) Ukončenie nájomnej zmluvy
Dušan Kojnok, člen Komisie podnikateľskej, CR a RR - Na komisii sme sa zaoberali žiadosťou Slovenskej
sporiteľne a. s. o ukončenie zmluvy o nájme pamätnej tabule. Zmluva o nájme bola uzatvorená
20.05.1998 a bola uzatvorená na dobu 30 rokov do 20.05.2028. Nakoľko Slovenská sporiteľňa ukončila
prevádzku svojej pobočky a budovu predáva, nemá záujem ďalej pokračovať v ďalšom nájme. Žiadajú
ukončiť zmluvu dohodou alebo uzatvorením dodatku k zmluve. Komisia doporučuje ukončiť zmluvu
o nájme dohodou zmluvných strán ku dňu nadobudnutia vlastníctva budovy novým nájomcom.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Nový majiteľ chce ponechať tabuľu alebo ju dá dole?
Dušan Kojnok, poslanec MZ - To nie je riešením tohto ukončenia nájmu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Áno, nový majiteľ budovy má záujem ponechať tabuľu na
pôvodnom mieste.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - A čo bude v budove teraz?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Čo mám vedomosť, v dolnej časti budovy by malo byť
Kvetinárstvo Tulipán a horné priestory budú využívať na prenajímanie. Ak už nemáte pripomienky
a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - Prečítala návrh uznesenia
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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
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 513/2022

K bodu 11) Návrh o zaradenie uchádzačov do poradovníka na pridelenie voľných
bytov v 30 b. j. a návrh na pridelenie voľného bytu v 30 b. j.
Róbert Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva - Na komisii sme sa zaoberali
žiadosťami o pridelenie bytov v 30 b. j.. Jedná sa o dvoch žiadateľov p. Maroša Adameka (trojizbový
byt) a Pavla Bútora (dvojizbový byt alt. jednoizbový byt). Komisia doporučuje oboch žiadateľov zaradiť
do návrhu poradovníka na pridelenie voľných bytov v 30 b. j. na Jesenského ulici. Nakoľko máme voľný,
len trojizbový byt, ďalej komisia doporučuje pridelenie voľného bytu pre p. Maroša Adameka.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Voľný máme len trojizbový byt a ostatné sú obsadené.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Chcem sa opýtať, nájomníci si všetci platia?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Do konca roka si mali vyrovnať všetky podlžnosti. Aj poplatky
za komunálny odpad, ale ako to je za mesiace január a február to neviem.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Za dotyčnú osobu, ktorá mala podlžnosti, chodí platiť manžel.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - V novembri a decembri sme riešili, len jedného nájomcu. Ak
už nemáte pripomienky a návrhy k bodu 11/1, prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala
návrh uznesenia.
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - Prečítala návrh uznesenia k bodu 11/1
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
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - Prečítala návrh uznesenia k bodu 11/2
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
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie anblok za body 11/1 a 11/2, kto
je za, aby sa uznesenia prijali v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
Hlasovanie anblok za body 11/1 a 11/2
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 514/2022
UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 515/2022

K bodu 12) Návrh na odpredaj majetku mesta
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Na januárovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva sme sa zaoberali žiadosťou KTS-Turistického oddielu KOS Rimavská dolina o odkúpenie
novovytvorených pozemkov - parcela C KN č. 3684/5 o výmere 13m2, parcela C KN č. 3684/6 o výmere
9m2 a parcela C KN č. 3684/7 o výmere 82m2. Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo predmetné
novovytvorené pozemky za prebytočný majetok mesta a bol zverejnený zámer o ich odpredaji. Komisia
doporučuje schváliť odpredaj predmetných novovytvorených pozemkov.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Mám len technickú pripomienku, parcely sa čítajú v návrhu uznesenia,
stačí povedať čoho sa to týka. Napríklad, že sa to týka stavby, priedomia a pod.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - A kde sa nachádzajú.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Uvedené parcely sa nachádzajú na území Šťavice.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy k bodu 12/1, prosím
predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - Prečítala návrh uznesenia k bodu 12/1
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
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: p. Dušan Kojnok
UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 516/2022
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Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - 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.
***
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Ďalej na januárovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva sme sa zaoberali žiadosťou p. Jána Pokoša, o odkúpenie pozemku o výmere
48m2, ktorý susedí s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve. Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo tento
pozemok za prebytočný majetok mesta a zverejnil sa zámer o jeho odpredaji. Komisia doporučuje
schváliť predmetného pozemku.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ a predseda Ekonomickej komisie - Na vysvetlenie, Ekonomická komisia
ohľadne ceny rozhodla preto tak, lebo parcely sa nachádzajú v extraviláne a druhé v intraviláne.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy k bodu 12/2, prosím
predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - Prečítala návrh uznesenia
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 zreteľa
(susediaci-pridomový pozemok)
pre Jána Pokoša, bytom ................ Tisovec, za 4,00 EUR/m2, to znamená za celkovú sumu 192,00 EUR
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 517/2022
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - 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.

K bodu 13) Návrh na prenájom majetku mesta
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Ďalej na januárovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva sme sa zaoberali žiadosťou p. Zuzany Ulickej o prenájom pozemkov v m. č.
Rimavská Píla. Komisia doporučila dať do prenájmu len časť týchto pozemkov. Mestské zastupiteľstvo
vyhlásilo časť týchto pozemkov za dočasne prebytočný majetok mesta a zverejnilo zámer o ich
prenájme. Komisia doporučuje schváliť prenájom časti týchto pozemkov na dobu od 01.03.2022 do
31.12.2022. Nájom by bol formou vecného plnenia.
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Ing. Ivan Kokavec, vedúci Odd. výstavby a rozvoja mesta - Nájom sa dal preto len do konca roka, pretože
sa majú prehodnocovať všetky nájomné zmluvy.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte žiadne pripomienky a návrhy k tomuto bodu,
prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - Prečítala návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
v zmysle §12 ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu,
ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
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.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: Dušan Kojnok
UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 518/2022
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - Z celkového počtu 11 poslancov, bolo
prítomných 10 poslancov, z toho za prenájom majetku mesta hlasovalo 10 poslancov. Návrh bol prijatý
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

K bodu 14) 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
Občianskeho združenia POMOCNICA Tisovec, o prenájom 2. nadzemného podlažia učebňového bloku
„D“ Základnej školy Dr. V. Clementisa. Priestory chcú za účelom vybudovania skladových priestorov na
zdravotnícke pomôcky. Zároveň bola predložená dokumentácia stavebných úprav týchto priestorov,
ktoré občianske združenie zrealizuje z vlastných zdrojov. Toto času sú tieto priestory v zlom stave
a vyžadujú si najnutnejšie opravy. Komisia doporučuje vyhlásiť predmetné nebytové priestory za
dočasne prebytočný majetok mesta a zverejniť zámer o ich prenájme.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Mgr. Marta Svobodová, 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 OZ POMOCNICA, so sídlom Francisciho 803/4, 980 61 Tisovec, o prenájom priestorov
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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
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 519/2022
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - 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.

K bodu 15) Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku a návrh
na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Na komisii sme sa ďalej zaoberali
žiadosťou Ing. Kataríny Cabanovej, o ukončenie nájomnej zmluvy na časť pozemku, na ktorom má
umiestnený zmrzlinový stánok a zároveň žiada o prenájom tejto časti pozemku pre svojho manžela
p. Mirka Cabana. Dôvodom žiadosti je zmena prevádzkovateľa zmrzlinového stánku, ktorým bude
jej manžel p. Mirko Caban. Komisia doporučuje schváliť ukončenie nájomnej zmluvy so žiadateľkou
a tiež doporučuje schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy na predmetnú časť pozemku s p. Mirkom
Cabanom.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - Prečítala návrh uznesenia k bodu
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
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
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ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 520/2022

K bodu 16) Návrh na vydanie predbežného súhlasného stanoviska k odpredaju
spoluvlastníckych podielov
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Na komisii sme sa ďalej zaoberali
žiadosťou p. Ľuboša Manicu BRYSYRT Tisovec, o vyjadrenie k možnosti odpredaja spoluvlastníckych
podielov mesta - pozemok parcela C KN č. 2460 - spoluvlastnícky podiel mesta sú 4/7-iny o celkovej
výmere 81,14m2 a z novovytvoreného pozemku parcela C KN č. 2446/3, odčleneného z pozemku
parcela E KN č. 2459 - spoluvlastnícky podiel mesta sú 4/7 o celkovej výmere cca 316,6m2. Predmetné
pozemky bezprostredne susedia s objektom bryndziarne a časť pozemku je zastavaná objektom
bryndziarne. V prípade kladného vyjadrenia, požiada o vyhotovenie geometrického plánu a následne
o odpredaj spoluvlastníckych podielov z týchto pozemkov. Komisia doporučuje vydať predbežný súhlas
k odkúpeniu spoluvlastníckych podielov a v prípade ich odpredaja použiť získané financie na odkúpenie
pozemkov pod kotolňou Hradová.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Ekonomická komisia s vydaním predbežného stanoviska nesúhlasí,
nakoľko je to verejné priestranstvo zo bytovkou na Štefánikovej 956. Informácia bola taká neúplná. Asi
nebude problém odpredať tie pozemky, ktoré sú zastavanou plochou bryndziarne. No tá vyšrafovaná
časť na mape zasahuje až k parkovisku, čo z hľadiska budúcnosti pre mesto môže byť využiteľná plocha,
keďže ide o občiansku vybavenosť. A ani nebol daný nejaký zámer, aký podnikateľský zámer tam chce
realizovať, je napísané, len na účel podnikania. Preto naša komisia nedala súhlas.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Pán Manica chcel, len predbežný súhlas, či si má dať urobiť
geometrický plán alebo nie.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Ja som za, aby sa to vysporiadalo, tam kde sú budovy postavené.
A debatoval som s p. Šlajferom, že je to verejné priestranstvo medzi dvoma bytovkami. V minulosti tam
bolo nejaké športovisko, ktoré sa dá obnoviť. Takže z toho dôvodu nám je potrebné viacej informácií,
s čím tam chce podnikať, ako to zasiahne občanov bývajúcich v tých bytovkách.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Viac menej vidíte aj na tej mape, že tam boli autá, že to bolo akoby
parkovisko.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Tá malá parcela, ktorá je zastavaná by sa mohla odpredať, ale
z tej väčšej odčleniť tú zastavanú plochu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - To je určite na debatu, a aby prišiel p. Manica na Komisiu
výstavby a rozvoja mesta.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - V poriadku, len viete, že geometrický plán nie je malá záležitosť.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Súhlas spoluvlastníkov už má?
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Vraj, že už má, tak mi bolo povedané. Od spoluvlastníkov, ktorí sú
mimo mesta, má prísľub, že mu to odpredajú.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Keď má prísľub, tak nech tie podiely odkúpi a potom dôjde na
vysporiadanie toho spoluvlastníckeho podielu. A dovtedy sa dohodneme, čo vlastne chce odkúpiť.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Chcel vedieť dopredu ako mesto zaujme k tomu stanovisko. A bude
mať už 3/7-iny.
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JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Takto si pomôžeme obidvaja, on bude mať 3/7-iny a my 4/7-iny.
Urobíme rozdelenie parcely, nám ostane výlučné vlastníctvo k jednej časti parcely a jemu vlastníctvo
výlučné k druhej časti parcely podľa spoluvlastníckych podielov a tak nebudeme mať problém
s vysporiadaním podielu.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Určite bude potrebné, aby prišiel a musí sa to graficky nakresliť, že
takto to bude.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Pána Manicu treba pozvať na Komisiu výstavby a rozvoja mesta
a vysvetlí sa mu, ako to stojí. Nie sme ani proti, ale treba to všetko dohodnúť.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Treba dodržať určité podmienky.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Takže časť A) uznesenia sa bude schvaľovať a časť B) sa vynechá,
tak?
Mgr. Marta Svobodová, poslankyňa MZ - Tak nám treba upraviť uznesenie. No tá časť A) je ako keby
nedokončené: berie na vedomie žiadosť o vyjadrenie. Treba tam dopísať k vydaniu predbežného
stanoviska k možnosti odpredaja spoluvlastníckych podielov mesta.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Odložme to na budúce zastupiteľstvo.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa tento bod stiahol
z rokovania, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA HLASOVANIA: --BOD 16) SA STIAHOL Z ROKOVANIA

K bodu 17) Návrh na odkúpenie nehnuteľného majetku
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Ďalej na komisii sme sa zaoberali
žiadosťou p. Marcela Melišeka, o odpredaj časti pozemku. Jedná sa časť pozemku v chatovej oblasti
Bánovo, pri lyžiarskom vleku. Na tomto pozemku je situovaná prístupová komunikácia k chatám v tejto
oblasti a sú uložené inžinierske siete (kanalizačné potrubie, skupinový vodovod). Komisia nedoporučuje
schváliť odpredaj časti tohto pozemku.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Mgr. Marta Svobodová, predsedníčka návrhovej komisie - Prečítala návrh uznesenia
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
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 521/2022
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K bodu 17) Diskusia
Róbert Boháčik, poslanec MZ - V rozpočte mesta sa schválil nákup 9-miestneho motorového vozidla.
Chcem sa opýtať, či sa už sa okolo toho niečo podniklo?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Prišli nám zatiaľ len dve ponuky do tej sumy 30000 eur, tretiu
nemáme do týchto podmienok, budeme musieť vyberať asi len z tých dvoch.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Koho ste oslovili?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Poviem Vám to zajtra, lebo neviem Vám povedať.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Myslím značky áut.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Značky?
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Myslím si, že skôr Fiat a podobne.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Fiat myslím, že takúto ponuku ani nemá.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Fiat má 9-miestne autá.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ale nie za túto sumu. A neviem aké značky, lebo oslovovala
firmy Ing. Janotíková a to 5 rôznych značiek, ale kto odpísal neviem. A nie je to ešte uzavreté.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Treba ho kúpiť, kým sa dá.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Myslím, že mi hovorila, že jedna tam ponuka aj je, že majú
zníženú sumy. Vieme sa zmestiť aj do tej sumy.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Otázkou je, ako ho rýchlo dodajú.

ZÁVER ROKOVANIA
Program zasadnutia mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný. Primátorka mesta poďakovala prítomným
za účasť a ukončila zasadnutie mestského zastupiteľstva o 18:16 hod.

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