ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tisovci,
konaného dňa 30. marca 2022

PRÍTOMNÍ:
Primátorka mesta

Mgr. Irena MILECOVÁ

Poslanci
mestského zastupiteľstva

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

NEPRÍTOMNÍ:

Ing. Anna KOŽIAKOVÁ

OSTATNÍ PRÍTOMNÍ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

PRÍLOHY:
č. 1
Správa č. 3/2021 z vykonanej kontroly „Kontrola v oblasti sociálnych služieb MESTA TISOVEC odstránenie nedostatkov z roku 2019 a roku 2020
č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 za MESTO TISOVEC
č. 3
Dôvodová správa k vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov
k 31.12.2021
č. 4
Zápisnica - inventúrny súpis inventarizačnej komisie z vykonania inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetkov a záväzkov k 31.12.2021
č. 5
Návrh zmluvy o refundácii nákladov medzi MESTOM TISOVEC a spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o.
č. 6
Mapový podklad k predbežnému súhlasnému stanovisku k zámene spoluvlastníckych podielov
č. 7
Návrh primátorky MESTA TISOVEC na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Tisovci
č. 8
Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Tisovec s.r.o. za rok 2021
č. 9
Plán hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Tisovec s.r.o. na rok 2022

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia
Začiatok rokovania MZ o 16:00 hod., MsKS Tisovec
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ, podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informujem, že
rokovanie mestského zastupiteľstva je verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné
uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaná na
internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej
stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam z rokovania mestského zastupiteľstva je
zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí
YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec, ako
prevádzkovateľ, spracováva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania
mestského zastupiteľstva).
Na základe § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskoršom znení, som zvolala
na dnešný deň zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci a ostatní prizvaní boli na zasadnutie
mestského zastupiteľstva riadne a včas pozvaní. Konštatujem, že podľa prezenčnej listiny je prítomných
9 poslancov mestského zastupiteľstva. Ing. Anna Kožiaková poslankyňa mestského zastupiteľstva sa
ospravedlnila z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva a p. Milan Šlajfer poslanec mestského
zastupiteľstva príde 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. Informácie o upravenom projekte ochrany NP Muránska planina, o návrhu projektu ochrany
Chráneného areálu Pramenná oblasť Rimavy a projektu ochrany Chránený areál Tisovský kras
Predkladá: Ing. J. Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina
8. Správa č. 3/2022 z vykonanej kontroly „Kontrola v oblasti sociálnych služieb MESTA TISOVEC odstránenie nedostatkov z roku 2019 a roku 2020“
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022 za Mesto Tisovec
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
10. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MESTA
TISOVEC k 31.12.2021
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
11. Návrh zmluvy o refundácii nákladov
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
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12. Návrh dodatku k nájomnej zmluve
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
13. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu v 30 b. j. na ulici Jesenského 1470 v Tisovci
a Návrh o zaradenie uchádzača do poradovníka na pridelenie voľných bytov v 30 b. j.
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
14. Rozhodnutie primátorky mesta o pridelení voľného bytu v 30 b. j. na ulici Jesenského 1470 v Tisovci
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
15. Návrhy dodatkov k nájomným zmluvám
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
16. Návrh na vydanie predbežného súhlasného stanoviska k zámene spoluvlastníckych podielov
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
17. Voľba prísediacich Okresného súdu v Rimavskej Sobote
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
18. Návrh primátorky mesta na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Tisovci
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
19. Diskusia
20. Záver
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Navrhujem doplniť do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
bod 19) Účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2021 a Plán hospodárenia
spoločnosti Mestské lesy Tisovec s.r.o. na rok 2022.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Navrhujem bod 18) Návrh primátorky mesta na vymenovanie
náčelníka Mestskej polície v Tisovci presunúť a prerokovať ho ako bod 7). Ak už nemáte žiadne
pripomienky a návrhy k programu, dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa dnešné rokovanie
mestského zastupiteľstvo viedlo v zmysle predloženého, doplneného a pozmeneného 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. Ľubomíra Bagačku, za
predsedu návrhovej komisie, Ing. Jaroslava Hecka a Ing. Karola Kubíniho, za členov návrhovej komisie.
Dávam návrh na hlasovanie: kto je za, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení, kto je proti,
zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 7 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽALI SA: Mgr. Ľubomír Bagačka, Ing. Jaroslav Hecko
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K bodu 4) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta – Za zapisovateľku zápisnice menujem p. Denisu Mániovú,
za overovateľov zápisnice menujem p. Róberta Boháčika a Ing. Róberta Buchtu.

K bodu 5) Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Prehľad o stave plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
z 23.02.2022 ste dostali v písomnej podobe. Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme
nemali žiadne splnomocňujúce a poverovacie uznesenia.

K bodu 6) Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Vyhodnotenie interpelácií poslancov, podnety a návrhy
občanov z 23.02.2022 ste dostali v písomnej podobe. Na úvod by som sa chcela poďakovať všetkým
občanom, ktorí sa zúčastnili verejnej zbierky Pomoc pre Ukrajinu. Zoznam všetkých 24 občanov, ktorí
pomohli materiálnymi darmi, ktoré doniesli na mestský úrad alebo do katolíckej farnosti, bude
zverejnený. Taktiež by som sa chcela osobitne poďakovať aj Ing. Romanovi Vaľovi, v súčasnosti žijúci
v obci Nová Dedinka, za osobnú angažovanosť a sprostredkovanie daru, z jeho obce a to 80ks školských
skriniek, ktoré osobne priviezol do Základnej školy Dr. V. Clementisa. A mesto uhradilo, len faktúru za
dopravu. Sú to skrinky 3-ročné, úplne nové. Ďalej by som chcela informovať, že dňa 17.03.2022 sa
konalo stretnutie ohľadne našej žiadosti na rekonštrukciu verejného vodovodu - Daxnerova
a Partizánska ulica. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti všetkých zúčastnených, ktorí sa k tomu
musia vyjadrovať. Určite ešte stretnutie bude. Pripravuje sa projektová dokumentácia na prekládku
vodovodných prípojok. Ak všetko dobre pôjde, v mesiaci jún by sa mali byť postupne zrekonštruované
vodovodné prípojky k rodinným domom. Verím, že následne sa podarí aj dať do poriadku zvyšok cesty
cez Tisovec. Nakoľko je to cesta I. triedy takže sa bude musieť riešiť aj odklonenie dopravy. Tam budú
obmedzenie aj pre mesto aj pre občanov, aj pre prechádzajúcich motoristov.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Som dennodenne dochádzajúci do Brezna zaujalo ma, ako
vlastne vyzerá ten chotár za Tisovcom po Bánovo. Chcem sa opýtať, či sa plánuje nejaký výrub, podobný
ako prebieha za Michalovou alebo smerom na Rohoznú? Pretože to tam vyzerá veľmi zle. Tiež by som
chcel upozorniť, že je tam zahataný potok, na jednom mieste úplne a na druhom mieste tam to už tiež
nechýba veľa. Ak príde veľká voda, bude zle nedobre. Ďalej, už asi polroka, je tam odstrihnutý suchý
strom (za tými našimi serpentínami za mestom) a je to otázkou času, kedy to padne. Chcem sa opýtať,
či vieme na to upozorniť správcu cesty, aby sa stým niečo robilo. Za Rimavskú Pílu - kedysi bolo dobrým
zvykom robiť taký prieskum, čo sa týka osady. Dostávali sme taký foto dokumentačný zoznam - súpis
žijúcich obyvateľoch v osade. Ja by som poprosil, aby sa nadviazalo na to aj tento rok, aby sme mali aký
taký prehľad, či sa tam niečo stavia alebo nie, kto sa tam zdržuje a býva. Pretože občania si všímajú, kde
a kto chodí po dedine - nové tváre. Nehovorím, že tam bývajú, no ľudia zaujímajú a informujú. Ďalej
by som chcel poďakovať p. Jaroslave Hruškovej, ktorá momentálne pracuje so zamestnancami
aktivačných prác na Rimavskej Píle. občania konštatujú, že v obci je poriadok, a že je zefektívnená práca
- už sa neopierajú o metly a lopaty. A je to na obci aj vidieť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Pani Hrušková bola poverená zastupovaním počas dovolenky
p. Rukavicu. Po nástupe p. Rukavicu aj zacvičí ako sa má na Rimavskej Píle udržiavať poriadok. Som jej
vďačná, že ujala aj tejto roboty a tiež som rada, že ste si to všimli. Pani Hrušková zvláda veľmi dobre
týchto pracovníkov aktivačnej činnosti. A ak niekto v Tisovci povie, že nie je nedostatočne upratané
mesto, tak si myslím, že to nie je pravda. Čo sa týka osady a prieskumu, nemám s tým problém, myslím,
že mestská polícia spolu s terénnymi sociálnymi pracovníčkami aj s komunitnými pracovníčkami
zmapujú, kto sa zdržiava v osade. A čo sa týka výrubu cesty na Bánovo, k tomuto sa vyjadriť neviem,
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lebo si to určuje správca cesty. To môžeme dotazovať. A k tým zahataným miestam potoka, neviem, či
ste mal na mysli ten úsek, kde máme bobra.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Nevidím to či je to ten bobor, lebo chodím autom.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Neprišiel ešte Ing. Schmidt, možno by to bola otázka na neho,
ako budú bobra ďalej riešiť. Pretože tieto veci sme aj minulý rok riešili. A je to chránený živočích,
z ktorým my nemôžeme nič urobiť. Bolo stretnutie, kde sa dotazovali Ing. Janotíková s Ing. Kokavcom,
ohľadom tých stromov. Môžu poinformovať.
Ing. Ivan Kokavec, vedúci Odd. výstavby - Ja som riešil vodný tok s Lesmi SR a Ing. Janotíková riešila tie
stromy.
Ing. Miriama Janotíková, vedúca Odd. životného prostredia a verejného poriadku - K tým stromom,
zatiaľ sa nám nevyjadrili. Riešila sa aj tam cesta, lebo v jednej časti to tam podmýva. Je to v štádiu
riešenia.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ale sme ich už za to kontaktovali?
Ing. Miriama Janotíková, vedúca Odd. životného prostredia a verejného poriadku - Áno.
Ing. Ivan Kokavec, vedúci Odd. výstavby a rozvoja mesta - Oni tu už boli, urobila sa obhliadka
s pracovníčkami, zdokumentovali si stav a poslali to správcovi cesty. Oni uznali, že sú správcom vodného
toku, ale tá časť, ktorá sa zosúva je súčasťou telesa. A za to zodpovedá Slovenská správa ciest.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - A k tomu zahataniu potoka, čo ste hovoril, to je bobor.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Aspoň ten suchár by mohli odrezať.
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Chcem reagovať na to čo pán poslanec Mgr. Bagačka
hovoril ohľadne osady, do mesiaca súpis spracujeme, nemáme s tým žiaden problém. Kto tam býva
a nachádza sa v osade vieme. Neviem, že by v osade bol niekto nový. Od budúceho týždňa tam bude
permanentne fungovať občianska hliadka. V prípade, že niekto videl nového obyvateľa, treba zavolať
na mestskú políciu a prídeme to preveriť. Nemusíme to riešiť tu na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Ako viete, minulý mesiac bola osada vyriadená, momentálne je tam poriadok. Bude tam pravidelne
chodiť občianska hliadka a tiež sme sa dohodli s p. Rukavicom, že priebežne každé 2 týždne sa tam príde
a vyzbiera sa odpad. Čo sa týka našich poznatkov, nemáme tú znalosť, že v osade by bol niekto nový.
Samozrejme súpis nie je problém urobiť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - V máji máme zasadnutie mestského zastupiteľstva na
Rimavskej Píle, tak sa tam môžu občania k tomu vyjadriť.
Jozef Mydlo, občan - Neviem kde sa mám obrátiť, pretože jelene nám chodia po ulici a po záhradách.
Robia škodu. A to nielenže cez zimu, ale hlavne v lete. Pozemok mám komplet oplotený a to nieže chodí
jeden jeleň, ale dva. Keď sme sa sťažovali predsedovi poľovného združenia, aj hospodárovi tak, hovorili,
že vlci tlačia z hory zver dolu do mesta. Ochranári by sa k tomu mali vyjadriť, buď je pravda, že je veľa
vlkov, alebo je pravda, že je veľa zvery. V minulých rokoch sme mali problém s medveďom, štyri alebo
päť oviec nám strhol. Takisto na oplotenom pozemku. Vtedy tie bol problém s ochranármi. Poľovníci
nedostali povolenie k odstrelu a ťahalo sa to vyše roka. Povedzte kde sa mám a na koho obrátiť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Som rada, že ste prišli a povedali túto vec, lebo netýka sa to
len časti Slávča, ale aj ďalších lokalít. Príde na zasadnutie Ing. Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku
Muránska planina, ktorému môžete položiť otázky.
Jozef Mydlo, občan - Včera manželka bol pokopala hriadky a bol som dnes vykladať nádoby na zelený
odpad, a znovu stopy zvery. Beriem, že v zime prídu. Už neviem či si mám kúpiť betónové ploty 3m
a ohradiť to aj od cesty.
Peter Vencel, občan - Ak môžem tak by som doplniť p. Mydla. Ja som predseda poľovníckej spoločnosti,
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ktorá sa ťahá od Slávči hore. A skutočne potvrdzujem, že nie je tam veľa zvery, lebo je to revír málo
uživný, ale je tam veľa vlkov. Ochranári majú niekoľkoročný projekt a monitorujú svorku vlkov, vedia, že
sú až dve svorky. Zver sa ťahá bližšie k mestu, kde sa cíti bezpečnejšie. Za posledné 2 týždne sme mali
štyri úhyny jeleňov, dole v Kačkave cca 1km od mesta. Preukázateľné, že to bolo od vlkov. Čo sa týka
našej aktivity, jeleň má čas lovu a v intraviláne loviť nemôžeme. Takže potvrdzujem a súhlasím
s p. Mydlom.
Jozef Mydlo, občan - Dobre potvrdzujete, hore nad nami sa urobil posed, na čo sa potom spravil? Len
na pozorovanie a fotenie?
Peter Vencel, občan - Tam je určitá doba lovu.
Jozef Mydlo, občan - Tak chránime zvieratá a čo my ľudia? Tak nebudeme potom nič sadiť.
Peter Vencel, občan - Ochrana určitej zvery alebo zvierat je prehnaná.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - je mi ľúto, lebo Vám neviem odpovedať, čo ideme s týmto
robiť, lebo my ako mesto s týmto nevie urobiť nič, možno len apelovať zápisom a poslať ho na ochranu
prírody. Tiež mám vlastnú skúsenosť, chodíme na chalupu a vieme koľko tej zvery je a akú škodu robia.
Keby som sa sťažovala, tak mi povedia, že sme mimo intravilánu mesta a že, tie zvieratá majú na to
nárok. A tie svorky vlkov sú a pohybujú sa aj v blízkosti našej chalupy. Ak počkáte p. Mydlo, príde pán
riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina, môžete mu tlmočiť.
Jozef Mydlo, občan - Aj tak sa to nevyrieši.
Dušan Kojnok, poslanec MZ - Ale poviete kompetentnému, tak by ste mal ostať.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Určite by sa mal vyjadriť aj k tomu, čo hovoril Mgr. Bagačka,
za to zahatanie potoku na Bánove.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Pridám sa k Vám, včera sme museli preniesť švagrovo včelstvo.
Švagor má prvý dom od Tisovca a má včelstvo pri dome, tak do rána mu medveď zničil 3 rodiny.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Bude to väčší problém, pretože pán riaditeľ bude hovoriť o hranici
zonácie, ktorá bude v podstate od úpätia Káštera až po Zbojská, tam nebude žiaden poľovnícky
manažment. Takže tam môžeme počítať s obrovským stavom raticovej zvery, šeliem a tie stavy môžu
byť neúnosné. Jednak na poškodené porasty, ktoré máme dnes v neprimeranej miere a potom tam
máme tú raticovú zver, ktorá sa tiahne k intravilánu. Je to dosť nadväzná téma. A potom sú tam cesty,
železnica a potoky, musia nám to dnes vysvetliť ako si to predstavujú.
Jozef Mydlo, občan - Chvalabohu deti 10-12 ročné teraz tak nechodia von do prírody, ale sedia pri
počítačoch. Ja sa bojím ísť aj na huby, lebo som stretol medveďa a nie je to príjemná záležitosť. Ja by
som sa bál svoje dieťa teraz pustiť von do prírody.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Stačí sa prejsť po cintoríne.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - A to je jedno, či je cintorín na Muránskej ulici alebo hore
v Rimave. A je jedno či je to pletivo 2m, to preskočia všetko. Takže teraz prejdeme k ďalším bodom
programu.

K bodu 7) Návrh primátorky mesta na vymenovanie náčelníka Mestskej polície
v Tisovci
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dňa 28.02.2022 náčelník Mestskej polície v Tisovci p. Ján
Martiniak ukončil pracovný pomer s Mestom Tisovec. V súčasnej dobe máme troch policajtov a počas
dlhodobej práce neschopnosti náčelníka mestskej polície p. Martiniaka ho zastupoval p. Ján Vengrín,
člen mestskej polície. Má s uvedenou funkciou praktické skúsenosti a spĺňa predpoklady na výkon danej
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funkcie. Nový člen mestskej polície p. Ján Barto je tu krátko, bolo by veľmi skoro ho vymenovať za
náčelníka a p. Husanica nemá písomný a hovorový predpoklad. Z uvedeného dôvodu navrhujem
vymenovať za náčelníka Mestskej polície v Tisovci, doterajšieho člena mestskej polície p. Jána
VENGRÍNA.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Chcem sa opýtať p. Vengrína, či už má nejakú víziu na zlepšenie
práce mestskej polície. Samozrejme všetko to závisí aj od finančných prostriedkov mesta. Viem, že sa
investovalo do kamerového systému.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - A ešte sa aj bude investovať.
Ján Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície - Najdôležitejšie je mať mesto pod kamerovým
systémom, lebo traja policajti nie sú schopní obchádzkovou činnosťou obsiahnuť celé mesto, ani
zabezpečiť verejný poriadok. Čiže prioritou je kamerový systém. V rámci služby sú ¾ pešia obchádzková
služba s výnimkou Rimavskej Píly, kde chodíme autom. Takže v Tisovci chodíme prevažne pešo, čiže
skládky, odpad, priestupky zisťujeme počas služby. Budem určite trvať na tom, aby to takto fungovalo
aj naďalej, lebo priestupkovú činnosť zistíme, len počas pešej obhliadky. Zvyšok činnosti je protiprávna,
ktorú oznamujú občania na mestskú políciu. Čo sa týka samotnej činnosti v priebehu tohto roka,
môžem povedať, že oproti predošlým dvom rokom máme za 3 mesiace viac oznámení (80 oznámení).
Vlani sme mali za celý rok 2021 necelých 200 oznámení. Čiže zvyšuje sa náročnosť a zaťaženosť
v administratívnej činnosti, ale nie je to, čo by sme nezvládli. Môžem povedať, že najdôležitejšie je
dennodenný režim v teréne. S tým, že v meste funguje mestská poriadková služba, ktorá v menších
veciach zabezpečujeme prostredníctvom nich a ostatné je na nás. Poviem, len toľko, že s tromi ľuďmi
sa nedá urobiť zázrak, ale keď človek žije tou prácou a žije v tomto meste, dá sa to rozumne riešiť.
p. Milan Šlajfer, poslanec mestského zastupiteľstva prišiel na zasadnutie - o 16,35h.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
na návrh primátorky MESTA TISOVEC, v zmysle §2 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov
menuje
p. Jána VENGRÍNA
do funkcie náčelníka Mestskej polície v Tisovci, s účinnosťou od 01.04.2022
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 522/2022
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K bodu 8) Informácie o upravenom projekte ochrany NP Muránska planina, o návrhu
projektu ochrany Chráneného areálu Pramenná oblasť Rimavy a projektu
ochrany Chránený areál Tisovský kras
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Dnes Vám chcem predstaviť
stručne zámer projektu ochrany Národného parku Muránska planina, ktorý bol upravený na základe
pripomienok, ktoré prišli k pôvodnému návrhu od Mesta Tisovec, Mestských lesov Tisovec s.r.o.
a mnoho ďalších subjektov. Tomuto pôvodnému zámeru, ktorý bol zverejnený sa subjekty postavili
kriticky. My sme sa snažili, tie pripomienky brať vážne a ten návrh sme prepracovali a zásadné veci boli
zakomponované do tohto upraveného návrhu. A-zóna a B-zóna, čo sa týkalo mestských lesov
a pozemkov Mesta Tisovec, ktoré spravujú mestské lesy, bola navrhnutá pomerne veľkoryso B-zóna,
územie, ktoré malo prejsť do 30 rokov do bezzásahového územia, ktoré nebolo predtým prerokované
s Mestom Tisovec, tak toto sme úplne vylúčili. Čo sme tam nechali v 5 stupni ochrany to sú tie územia
vyznačené na mape červeným. Sú to štyri porasty okolo Šarkanice, ktoré schválilo mestské
zastupiteľstvo, myslím, že v roku 2017. Toto jediné tam ostalo s vyšším stupňom ochrany. Inak stupne
ochrany zostávajú na pozemkoch Mesta Tisovec, aj na súkromných a neštátnych pozemkoch.
Maximálne v takom stupni ochrany ako je dnes. Čo sa týka Tisovca, hranica národného parku zostáva
taká aká je dnes. Keď idete od Tisovca na Muráň, tam je štátna cesta, v Tisovci sa obchádza intravilán
plus nejaká orná pôda, potom ide zasa štátnou cestou na Prednú Horu až na Červenú Skalu (obchádza
kameňolom na Červenej Skale), potom ide až do Zlatna a tam obchádza intravilán, pretože aj intravilán
je dnes súčasťou národného parku. Potom tá vonkajšia hranica je taká ako je dnes. Až prichádzame ku
Furmancu, kde sme navrhli z toho pôvodného návrhu, ku ktorému ste sa vyjadrovali, nechať túto časť
Hradová, čo je dnes rezervácia a priľahlé lesy a svahy, čo sú štátne pozemky ako súčasť národného
parku. Kvôli tomu, že Hradová je jediná lokalita, kde sa nachádza lykovec muránsky, ktorá je mimo
národného parku. Preto sme chceli mať túto lokalitu ako súčasť národného parku. Najpodstatnejšou
zmenou vo vymedzení toho národného parku sú laznícke osídlenia, lúky, poľnohospodársky využívaná
pôda, nazvali sme to Pramenná oblasť Rimavy (Slávča, Kačkava, Rimava, Strieborný potok) a navrhli sme
ich vyňať z národného parku, s tým, že tam navrhujeme zriadiť chránený areál s 3 stupňom ochrany.
Tie podmienky ochrany zostávajú ako dnes, len s tým, že to už nebude národný park. To čo bolo
pôvodne navrhované ako súčasť národného parku Stolica a Tisovský kras sme zo zámeru vyhlásiť ako
národný park, vylúčili. Táto hnedastá farba na mape je ochranné pásmo národného parku, aj to sa
oproti súčasnému zmenší v časti Tŕstia, Korimova, smerom na Muránsku Lehotu. Čo sa týka výmery
národného parku, dnes má výmeru 20300ha, takto prezentovaný bude mať menšiu výmeru cca
18500ha. Z toho A-zóna, to je tá červená farba na mape, je približne 41% toho územia, to je približne
7650ha a z toho 2/3 sú dnes lesy ochrany. Len 1/3 z tej výmery, čo sa navrhuje do A-zóny, sú
hospodárske lesy a lesy osobitného určenia. Potom modrou farbou na mape je vyznačená B-zóna tmavomodrá je B1-zóna a svetlomodrá je B2-zońa. V B1-zóne sa má ešte 10 rokov hospodáriť a potom
by mala prejsť do A-zóny, kde sa prepoja fragmenty pozemkov s A-zónou. Čo sa týka lesníctva, jedná sa
o porasty väčšinou blízke drevinovým zložením prirodzenému, možno tam je mierny prebytok smreka,
oproti tomu čo by tam malo byť prirodzené. Jedným alebo maximálne dvoma opatreniami sa dá to
drevinové zloženie priblížiť tomu prirodzenému. A potom navrhujeme, aby tie lesy potom ostali tak.
V svetlomodrej B2-zóne by sa malo hospodáriť 30 rokov s tým istým cieľom, ako som hovoril u B1-zóne.
Malo by sa tam upravovať drevinové zloženie, nakoľko je tam viacej smreka, oproti tomu čo by malo
byť prirodzené, by sa postupne mal odoberať a mala by dosádzať hlavne jedľa, ktorá tam chýba. Buk
tam prejde prirodzene. Podotýkam, že tá B-zóna je štátnych pozemkoch. A potom je tu C-zóna, ktorá je
na mape vyznačená zelenou farbou a sú to plochy určené na trvalé hospodárenie. A tam je režim
ochrany taký aká je dnes. Vrátim sa ešte k tomu, aký je stav zonácie Národného parku Muránskej
planiny, keďže bola corona a bol problém sa stretávať, a okresný úrad v sídle kraja životného prostredia
nemohol prerokovávať pripomienky k návrhu zonácie, tak do 07.04.2022 sú ešte naplánované posledné
prerokovania pripomienok so subjektami, s ktorými to nebolo prerokované. Interné pripomienkové
konanie v rámci Ministerstva životného prostredia SR už prebehlo. Kým pôjde tento projekt - zámer do
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vlády, tak prebehne ešte medzirezortné pripomienkové konanie. A v tomto medzirezortnom
pripomienkovom konaní sa každý subjekt, či už fyzická alebo právnická osoba, sa môžu ešte raz k tomuto projektu - zámeru vyjadriť. A jedna fáza úprav a pripomienkovania ešte prebehne, predtým než
to pôjde do vlády. Predpokladám, že by to mohlo ísť do vlády v priebehu leta. Akonáhle to schváli vláda,
do troch mesiacov potom, by mali aj pozemky, ktoré momentálne neprechádzajú pod štátnu ochranu
prírody, teda štátne pozemky, na ktorých hospodária Lesy SR, by mali prejsť pod správu Národného
parku Muránska planina. Vysvetlím Vám, ešte čo sa deje v ochrane prírody. V decembri pred Vianocami,
schválili v parlamente novelu zákona o ochrane prírody a krajiny a na základe tejto novely vznikajú od
01.04.2022 správy národných parkov ako samostatné príspevkové organizácie. Zriaďovateľom je
Ministerstvo životného prostredia SR, to znamená, že aj Správa Národného parku Muránska planina
bude samostatný subjekt, ktorý nebude podliehať pod štátnu ochranu prírody. Okrem toho, že sa
zriaďujú národné parky, tak v tej novele zákona o ochrane prírody a krajiny bolo povedané, že štátne
pozemky, ktoré zasahujú do 4 alebo 5 stupňa ochrany prejdú od 01.04.2022 pod spravovanie správ
národných parkov. Pôvodne sme si mysleli, že budú tam, len pozemky v 4 alebo 5 stupni ochrany, ale tá
novela zákona je tak formulovaná, že aj pozemky, ktoré zasahujú len časťou do rezervácie, to znamená,
územie v 4 a 5 stupni ochrany. A tak sa stalo, že od 1.4.2022 preberáme od štátnych lesov približne
11500ha štátnych pozemkov, ktoré prejdú pod Správu Národného parku Muránska planina. Okrem toho
preberáme aj ľudí. Tak nám to bolo avizované, že ľudia, ktorí robia v správe štátnych lesov - lesníci
a zamestnanci na lesných správach. Myslím, že je to 18 ľudí, ktorý budú pôsobiť ako organizačná zložka
Správy Národného parku Muránska planina. Projekt ochrany Pramennej oblasti Rimavy - je to oblasť,
ktorá je vyňatá z národného parku. V celom území platí 3 stupeň ochrany a toto ostáva aj naďalej. Dnes,
neviem či v celom území alebo prevažnej časti, platí podľa návštevného poriadku voľný pohyb osôb.
Navrhujeme, aby to aj zostalo, lebo je tam veľa pôvodných lazov, osídlenie budov, ktoré sú využívané aj
rekreačne. Nám to príde ekonomické, aby toto územie a jeho forma využívania zostala zachovaná. Čo
sa týka obhospodarovania, lúky treba kosiť, pasienky pásť a v lesoch sa bude vo všetkých hospodáriť.
V celom tomto území, to znamená, že ten režim zostáva taký ako je dnes.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Mohli by ste povedať aj konkrétnejšie kde ide hranica
chráneného areálu?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Snažili sme sa ťahať po hranici
trvalých trávnatých pozemkov, aby ostali v tom chránenom areáli. Tam kde je to už kompaktnejšie to je
už je v národnom parku. Na mape - ideme dolinou Slávča, hranicou lesa cez Kozí chrbát okolo Hajnáša,
potom sa dostaneme do Kačkavy, a hornou hranicou lúk a cestou, aby to bolo ľahko identifikovateľné.
Potom obchádzame trvalo trávnaté porasty na Kľak, popod Vysoký Vrch až na Burdu
Mgr. Tatiana Kradláková, občianka - Čiže Burda bude mimo národného parku?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina Áno, Burda bude mimo
národného parku. Potom sa tiahne do Strieborného potoka, potom zasa hranicou lesa na Kučelah. Čo
sa týka Tisovského krasu, prečo je potrebné vyhlasovať za nejaké chránené územie. V rokoch 2004 2005, keď sme vstupovali do Európskej únie, bolo toto územie identifikované ako územie európskeho
významu, pretože sa tam vyskytujú biotopy, ktoré by mali byť predmetom ochrany v rámci Európskej
únie. Štátna ochrana prírody vtedy identifikovala toto územie a nazvala ho Tisovský kras. V podstate je
to pokračovanie Muránskej planiny. A navrhla ho zaradiť do zoznamu územia európskeho významu.
Keďže je to teraz v ochrannom pásme národného parku, na mape časť rezervácie sú Suché Doly
a rezervácie Hlboký jarok, ale to ostatné je dnes, od kedy je to zaradené do zoznamu európskeho
významu v ochrannom pásme národného parku, či 2 a 3 stupni ochrany. Konečne po 15-16 rokoch sme
sa dostali k tomu, že sme pripravili tento zámer a navrhli sme to z národného parku vyňať a budeme
predkladať ministerstvu životného prostredia SR. A okresný úrad v sídle kraja to zverejní ako zámer
Tisovský kras, ako chránený areál oblasti Rimava. V najbližších týždňoch bude zverejnený tento zámer
a bude priestor na diskusiu všetkých subjektov, ktoré sú tu dotknuté. Potom bude prekovanie
pripomienok, rozsah pripomienok už nebude taký ako keď sa zverejnil zámer národného parku a možno
9

až po 2 rokoch sa dopracujeme k tomu, že bude vyhlásený chránený areál. Stupne ochrany zostávajú
buď ako sú na tom území dnes, to znamená, že 2 a 3 stupeň ochrany. A Hlboký jarok v 5 stupni ochrany.
Môže sa stupeň ochrany znížiť. Dnes je v Suchých doloch 4 stupeň ochrany a tu navrhujeme znížiť
stupeň ochrany na 3 stupeň ochrany. Bolo to nerozumné, že to bolo v 4 stupni ochrany, kvôli tomu,
napríklad na lúkach je zakázané priamo zo zákona, rúbať dreviny rastúce mimo lesa. Ak chceme lúky
udržať, čo ochrana prírody určite chce, aby sa udržali, tak potom nie je možné, aby hrubé dreviny,
povedzme aj z náletov, bolo zakázané. A ten kto písal tento zákon o ochrane prírody a krajiny
predpokladal, že na lúkach nebude môcť zostať 4 stupeň ochrany. To znamená, že by tam mal byť 3
stupeň ochrany.
Miroslav Zvara, občan - A tie prístupové cesty k lúkam?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Doteraz sa tam chodilo autami
a bude sa chodiť naďalej, nie je to možné dať projektu ochrany. Záujmom ochrany prírody je, aby tie
lúky boli obhospodarované. V projekte ochrany sme uviedli, že to sprístupnenie lúk je dôležité, ale nedá
sa v projekte ochrany prekonať zámer, ktorý je stanovený zákonom, ale dá sa to len cez výnimku
ministerstva životného prostredia SR. A ministerstvo a okresný úrad životného prostredia nemá dôvod,
aby táto výnimka nebola udelená. nedá sa to obísť.
Martin Spišiak, občan - Ani v prípade, že tam máme chatu a keby to bola požiarna cesta?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Teraz Vám to neviem povedať,
musel by som sa na to pozrieť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Jedná sa vyslovene o Voniacu.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Ja viem. Rezervácia je tam 30
rokov a fungovalo to.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Je to pozemok mesta.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - My určite nebudeme robiť
problém. Sme si vedomí, že aby to bolo sprístupnené, aj kvôli protipožiarnej ochrane, aj prístupnosti
k nehnuteľnosti.
Martin Spišiak, občan - Potom budeme mať nejaké označenie na aute?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Ak ste poľovníci, nie je dôvod,
bude udelená výnimka.
Martin Spišiak, občan - Ide hlavne o kontroly.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Vždy by ste mali mať pri sebe
udelenú výnimku.
Peter Vencel, občan - Uviedol ste, že ten prameň Rimavy, že to bude chránené územie, z pohľadu
poľovníctva sú rovnaké obmedzenia uvedené ako ten najnižší stupeň ochrany.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Nie, 3 stupeň ochrany.
Peter Vencel, občan - Teda 3 stupeň ochrany, to znamená zákaz spoločných poľovačiek a prikrmovania.
Opýtam sa v tomto chránenom území mimo národného parku, aké kompetencie tam budú mať Vaši
pracovníci?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Rovnaké. V zmysle
kompetenčného rozdelenia Slovenska aj po vzniku národných parkov, kompetenčné územie zostávajú
rovnaké.
Peter Vencel, občan - Či národný park alebo chránené územie z hľadiska ochrany kontrolujete Vy?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Áno. Celé Slovensko je rozdelené
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na kompetenčné územia jednotlivých pracovísk štátnej ochrany prírody. Od 1.4.2022 správy národných
parkov nebudú súčasťou štátnej ochrany prírody. To územie sa rozdelí na štátnu ochranu prírody a 9
správ národných parkov, ale tie hranice vymedzené kompetenčným rozdelením sa nemenia. Národný
park Muránska planina to je územie okresu Revúca, na Horehroní južne po rieku Hron, kataster Tisovec
a Rimavská Píla.
Peter Vencel, občan - S tými časovými horizontami, čo ste tu predniesol, to sa týka vyložene B-zóny, že
prejdú za 10 rokov do A-zóny a tá zelená časť je C-zóna tam sa neuvažuje, že prejde do inej zóny?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Tam je to priestor trvalé
hospodárenie.
Peter Vencel, občan - Takže do 30 rokov kým nebude nejaká vízia, malo by to tam zostať.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Neviem, čo bude za 30 rokov.
Predpokladom je, že je to územie na trvalé hospodárenie. Je neviem kde spoločnosť za 30 rokov zmení.
Miroslav Zvara, občan - Takže tá lúka bude v 3 stupni ochrany a nie je možné, že sa to za rok zmení?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Určite na lúky nikto nebude
siahať.
Miroslav Zvara, občan - Ale keby to bolo dané zákonom?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - To sa dá urobiť len novou
zonáciou. A zasa by musel prebehnúť celý proces, čo sme tu zažívali 2,5 roka.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Chcem sa opýtať, aký je rozdiel medzi národným parkom a chránenými
areálmi? V chránenom areáli bude 3 stupeň ochrany, okolité porasty budú v C-zóne národného parku,
to je tiež 3 stupeň ochrany, teda de facto to bude rovnaké, a prakticky tí istí ľudia budú mať dozor nad
tým celým územím. Aký bude rozdiel, aká je výhoda, aká je nevýhoda.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Veľa pripomienok bolo
k pôvodnému zámeru k zonácii národného parku a to, že národný park nespĺňa medzinárodné kritériá
IUCN pre národné parky. Čo sú tie kritéria pre definovanie a kategorizovanie národných parkov?
Národné parky sú definované ako všeobecne chránené územia. A podľa pravidiel medzinárodnej únie
ochrany prírody IUCN sa určujú podľa cieľov ochrany. Je tam 6 kategórií. A podľa IUCN sú rozhodujúce
ciele ochrany. Pre národné parky sú stanovené 2 ciele. Prvý hlavný cieľ ochrany národných parkov, všade
vo svete, je zachovanie alebo obnova prirodzených ekosystémov. Čo sú prirodzené ekosystémy?
V podmienkach strednej Európy sú to lesné ekosystémy, v podmienkach Muránskej planiny možno na
1% alebo 2% územia, ešte skaly. To sú prirodzené ekosystémy. Keby človek nikde nebol zasiahol
do prírody, vtedy by sme mali tieto dva ekosystémy - lesy a skaly. Ak tu niekde máme pomerne rozsiahlu
poľnohospodársku pôdu, urbanizovanú pôdu, laznícky a historicky využívanú, tak už dosiahnutie tohto
prvého cieľa národného parku je problém. Zamysleli sme sa nad pripomienkami ľudí, že možno majú
z časti pravdu, tak zadefinujme hranicu toho územia tak, aby bolo možné v tom území dosiahnuť
v budúcnosti tie ciele, ktoré sa očakávajú od národného parku. Druhým cieľom podľa medzinárodných
kritérií IUCN je sprostredkovanie zážitkov, spoznávanie územia návštevníkmi, vedecká činnosť,
rekreácia, oddych. A toto je druhý cieľ, ku ktorému chce smerovať Správa národného parku.
V organizačnej štruktúre štátnej ochrane prírody neboli na to kapacity.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Musím Vám oponovať. Keď sa budeme konkrétne baviť o Pramennej
oblasti Rimavy a okolitých lesoch, tak si myslím, že Havranková, Vysoký Vrch a čiastočne aj Fabová Hoľa
sú typické hospodárske lesy, úplne pozmenené človekom. Čiže keby sme išli podľa IUCN, tak to nie je
prírodný les, ale hlboko pozmenený stovky rokov činnosťou človeka. To isté platí o Rovni, Kľaku,
Petovcove. Čiže podľa IUCN ste si vybrali, že to nemôže byť národný park. Keby sme to zobrali
z globálneho pohľadu, všetko je to pozmenené a nepatrí do národného parku, alebo to potom by malo
patriť celé do národného parku. Ja chcem počuť odpoveď, aký bude rozdiel bude v chránenom areáli
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a národnom parku, pre bežného človeka.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Hovoril som o dosiahnuteľnosti
cieľov. Nehovoril som, že sú prirodzené alebo nie sú prirodzené. Hovoril som o lesoch ako ekosystémy
a tiež o možnosti dosiahnuteľnosti cieľov k tomu prirodzenému. Prakticky pre človeka nebude rozdiel.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Toto som chcel počuť, napríklad čo to znamená pre poľovníkov. Takže
to neznamená nič. Ja by som o tom povedal, že je to takým marketingovým produktom. Ešte
k dosiahnuteľnosti cieľov, to konštatovanie o smreku, teda sa chcete vrátiť k bukovým a jedľovým
lesom?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Áno.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Chcete do porastov prinavrátiť bukovo-jedľové porasty. Nemôžete
povedať, že ten smrek je nepôvodný, lebo by to bolo klamstvo.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Ja som ho ani nenazval. Hovoril
som, len ako kde je viac ako prirodzený.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Kde bol prirodzený alebo kde nebol nepôvodný, to vieme, ktoré to boli
lokality. Len keď pôjdete zo Zbojsk na Pohronskú Polhoru, sú lesy zhruba 9000m nad morom, nie ste
ani v 7 smrekovom vegetačnom stupni. Všimnite si po pravej aj ľavej strane, ktoré dreviny tam
dominujú. Lesy sa rozpadá vplyvom podkôrnika, vetra a jednoznačne tam dominuje smrek, ktorý odtiaľ
nevytlačíme. Vniesť tam musíme buk a súhlasím, že pokiaľ tam nevnesieme jedľu, tak ju tam
neudržíme, pretože ten atak tej zveri je tak silný, že tú jedľu nepresadíme. S tým súvisí aj rozsiahla
A-zóna v lokalite od Hradovej, od Káštera smerom hore na Zbojská, kde bude obrovský pretlak zveri,
teda pestovanie jedle na našej strane je prakticky nemysliteľné. Už dnes je nemysliteľné, ba vylúčiteľné.
Teda chceme sa vrátiť k nejakému pôvodnému lesu, pôjdeme na Havrankovú kde sa nám tlačí smrek,
chceme vniesť jedľu, ktorú nám ničí zver, trochu nesúrodo nám to vyzerá. Je to len konštatovanie, že
tie veci nie sú správne podané. A mám ešte otázku. Minule boli u mňa robiť anketu a padla tam jedna
zaujímavá otázka a mali sme aj zaujímavú a plodnú diskusiu k tomu, že ako sa pozerám ja na prekryt
území. Máme tu chránené vtáčie územie, územie európskeho významu a máme tu národný park. Čo
v budúcnosti zaváži, lebo tie územia sa vzájomne prekrývajú. Čo v nás v tej bežnej činnosti bude
obmedzovať, čo bude rozhodovať, chránené vtáčie územie alebo územie európskeho významu alebo
národný park? Ako to vlastne v budúcnosti bude, lebo to všetko bude vo vašej správe. Doteraz nejaká
legislatíva bola, ale nejak nás neobmedzovala (vtáčie územie), teda prakticky sme to nepocítili. Národný
park sa teraz začína hýbať, ale teraz dôjde ku prekryvu týchto území. Čo sa bude diať?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Keď sme sa snažili vstúpiť
do Európskej únie, mali sme tu sústavu chránených území - chránené krajinné oblasti a národné parky
a maloplošné chránené prírodné výtvory, chránené areály, ktoré vznikli trochu neskôr, prírodné
pamiatky a prírodné rezervácie. Tým, že sme vstúpili do Európskej únie tak sme sa museli prispôsobiť
právam Európskej únie. My sme v tom našom systéme ochrany prírody nerozlišovali, vtáky, plazy,
cicavce, lúky a lesy. Všetko sa chránilo v rámci týchto území. V Európskom systéme chránených území
majú dve smernice o ochrane prírody. Jedna smernica o vtákoch. Na základe nej sa vyhlasuje, všade
v európskych krajinách Európskej únie, chránené vtáčie územie. Potom si vymysleli, že bude aj druhá
o biotopoch a tá pokrýva ochranu všetkých ostatných druhov plus ochranu biotopov - vodných,
lúčnych, proste všetkých. Takže Európska únia ma takto nastavenú legislatívu - chránené vtáčie územia
a územia európskeho významu. A od členských štátov Európskej únie v smernici o biotopoch chce, aby
do 6 rokov, potom ako sa zadefinujú územia európskeho významu do tej smernice, vyhlásili tieto územia
v národnej sústave, ktorej už máme. To znamená, tá domáca národná sústava, by sa mala napasovať na
tie územia európskeho významu. A to je to, čo som hovoril, že v roku 2004 alebo 2005 bolo
zadefinované územie európskeho významu Tisovský kras a do 6 rokov do roku 2010, mali byť vyhlásené
nejaké kategórie európskeho významu. A teraz v roku 2022 pristupujeme k tomu, že prekryjeme
európsku sústavu tou našou sústavou, aby to bolo jednoduchšie. Je to zložitejšie a ťažko pochopiteľné
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pre ľudí, lebo sa to nerobilo hneď ako sa zadefinovalo územie, že toto je územie európskeho významu.
A hneď sa malo vyhlásiť ochranu v národnej sústave. No nedá sa robiť s tými vtáčími chránenými
územiami, tie sú pôjdu svojou koľajou, lebo to európska smernica, ktorá je iná ako je to u nás zaužívané
v ochrane prírody.
Mgr. Tatiana Kradláková, občianka - Hovoríte, že nič nie je problém, že tam aj tam bude prístup, ale
medzinárodné právo si vykladáte po svojom, napríklad smernicu IUCN. Tam nie sú dôležité pri
kategorizácii, len ich ciele, ale napríklad aj história územia. A konkrétne pri národných parkoch je to,
že 75% daného územia, od priemyselnej revolúcie, musí byť bez dotyku ľudskej ruky. Už len toto Muránska planina absolútne nespĺňa a napriek tomu je to tlačené do národného parku. Vyslovene
v smernici je uvedené, že vnútroštátne vyznačenie území sa v zásade líši od tej smernice a je tam
chybné označenie. Napríklad ako u nás na Slovensku, že to územie je označované ako národný park
a pritom podľa tej smernice národný park nie je. A väčšina tých území spadá do kategórie 5, čo sú
prírodné parky. Prečo, keď nám všetkým ide o ochranu prírody, prečo silou mocou potrebujeme tlačiť
toto územie do národného parku a prečo sa nemôžme minimálne dohodnúť, že áno, ide len o ochranu.
Je dôležité povedať, že tie územia alebo tie kategórie absolútne nie sú nadradené jedna druhej. Tam je
tá ochrana rovnaká, len je tam iný manažment. A to znamená, keby sme toto územie, ktoré je podľa
tejto smernice prírodným parkom, nechali ako prírodný park a tým pádom adekvátne manažovali, by
to bolo prospešnejšie pre to územie, ako to čo idú na silu spraviť. Napriek tomu, že nám to tu pekne
odprezentujete, napriek tomu, že v zásade už možno ľudia aj s tým súhlasia, lebo je toho už veľa po 2,5
roku, alebo si povedali, že vy ste urobili ústupky, ľudia urobili ústupky. Bude to prínosom pre to územie?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Národné parky okrem toho čo
hovorí IUCN, majú definíciu a tá je právoplatná, lebo IUCN je také združenie organizácií ochrany prírody
z celého sveta, ale nie je to legislatívne a právne záväzná inštitúcia. Čo je právne záväzné v podmienkach
Slovenskej republiky je zákon o ochrane prírody a krajiny. Zákon hovorí, neviem presnú definíciu,
budem parafrázovať: že národný park je rozsiahle územie, spravidla s výmerou nad 10000ha, kde je
ochrana nadradená nad ostatné činnosti, a že je to územie s mimoriadne prírodnými hodnotami,
prevažne a podstatne nezmenenými ekosystémami alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre.
Hocikde na Slovensku keby ste sa spýtali na Muránsku planinu, tak povedia, že je to jedno fenomenálne
a jedno z top území Slovenskej republiky, ale aj v rámci celej strednej Európy.
Mgr. Tatiana Kradláková, občianka - To nikto nepopiera.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - To znamená, že tá podmienka
pre vyhlásenie národného parku je splnená, tá biodiverzita. Takú ojedinelú krajinnú štruktúru nemáte
nikde na Slovensku, planinový kras takéhoto rozsahu a tak zalesnený ako Muránska planina, prevažne
prirodzeným ekosystémom lesov. Teda legislatívne podmienky pre národný park sú splnené. A čo sa
týka tých cieľov, nejdem vám tu oponovať, môžem vám poslať tú smernicu IUCN.
Mgr. Tatiana Kradláková, občianka - Na jednej strane poviete, že smernica IUCN nie je podstatná a na
druhej strane sa na ňu odvolávate.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Nehovorím, že nie je podstatná,
ale to nie je právne záväzná. Právne záväzný v podmienkach Slovenskej republiky je zákon o ochrane
prírody a krajiny, kde definovaný národný park. A čo sa týka smernice, prepošlem vám ju a vyznačím
všetky dôležité veci o ktorých sme dnes hovorili.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Po začlenení, B-zóna bude mať akú výmeru?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Dnes je to 41% a po 30 rokoch
by sme mali mať v národnom parku bezzásahovej zóny 67%.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - 18500ha.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Nie, celý má výmeru 18500ha 13

malo to byť cca 12000ha.
Mgr. Tatiana Kradláková, občianka - Ešte som nedostala odpoveď na otázku, či by nebolo toto územie
manažovať tak, aby bolo prospešnejšie a logickejšie pre toto územie.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - My všetci, ktorí sme pripravovali
tento projekt, sme presvedčení, že robíme to tak, aby to územie bolo prospešné. Každý má svoj názor,
a my máme taký názor, že pre toto územie je to najlepšie riešenie, ktoré sme navrhli.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Keď sa zameriame na Tisovský kras, ktorý všetci dobre poznáme. Je
tam Hlboký jarok, že sú tam podzemné systémy. Tomu rozumiem, že tam bude chránený areál, ale tu
nie je nič. Tu nie je jedno veľkoplošné územie, ktoré by malo nejakú zásadnú hodnotu. Tak načo tam
má byť chránený areál?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Ja si nemyslím, že tam nie je nič,
sú tam lúky.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Dobre, ale nie je to nejako významne hodnotné územie v tom
chránenom areáli, ktorý Vy navrhujete vytvoriť.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Predmetom ochrany sú aj lúky.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Načo tam má byť chránený areál?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Na zabezpečenie prírodných
hodnôt, ktoré to územie má, vrátane aj kultúrnych hodnôt. V chránenom areáli je dôležité aj
kultúrno-historické využívanie a charakter krajiny.
Martin Spišiak, občan - V tomto chránenom areáli platí 3 stupeň ochrany?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Áno, tak je navrhnutý.
Martin Spišiak, občan - Vy tvrdíte, že by ste chceli občanov uľahčiť to užívanie, aby to územie bolo
obhospodarované, pasené, kosené, ako to bolo teraz. No sú tam také obmedzenia, čo sa týka aktívneho
pasenia, že nemôžete stáť pri napájaní, napríklad kde potok alebo iný zdroj vody. Tam jednoducho príde
kontrola a nájdu si tam nejaké znaky, ako je erózia pôdy a už je problém.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Myslíte kontrolu od ochrany
prírody alebo od poľnohospodárskej platobnej agentúry?
Martin Spišiak, občan - V závislosti jedno na druhom. Ďalšou vecou je aj zákaz zakladania ohňa mimo
zastavaného územia (3 stupeň ochrany). To sú väčšinou ľudia, ktorí idú na chatu, ktorí si chcú uvariť
guláš. Predpokladám, že si budú robiť guláš trochu ďalej, že to nebude pod strechou, budú nejako
sankciovaní?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Nie. Myslím, že aj teraz je
v návštevnom poriadku Národného parku Muránska planina je napísané, že oheň môžete zakladať
na zriadených ohniskách.
Martin Spišiak, občan - Ako to je so zákazom jazdy motorovým vozidlom, jazdou na koni a športovými
aktivitami?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Jazda na koni je umožnená buď
vo vyhradených priestoroch, to sme riešili s Huculskou magistrálou alebo po vyznačených trasách
v národnom parku. A to sme, tiež riešili s Huculskou magistrálou. Tých konských trás sa navrhovalo
nových desiatky kilometrov.
Martin Spišiak, občan - Čo sa týka prospešnej spolupráce pre užívateľov týchto pozemkov, v čom im
viete pomôcť?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Ochrana prírody sa absolútne
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nedá robiť bez ľudí. Ochrana sa musí robiť s ľuďmi, ktorí na tých pozemkoch hospodária, s nikým iným.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Povedal ste, že medzi národným parkom a chráneným areálom
nebude žiaden rozdiel.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - V podmienkach využívania toho
územia. To ako je dnes navrhnutý ten chránený areál a v tom ako je dnes národný park, to je jedna vec.
Druhá vec je, že či tu je možné dosiahnuť v tomto území tie ciele národné parku. Z toho čo som povedal,
vyplýva, že nie.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Keď nie, prečo tam má byť ten chránený areál?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Ešte raz, predmetom ochrany
nie sú len prirodzené lesy alebo lúky, potoky a všetky druhy, ktoré tam žijú. Tá kvetina alebo živočíšstvo
toho územia je bohaté, mimoriadne.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Načo nám to potom bude, keď teraz sa tam hospodári, tí čo sú tam
územie chránia, tak načo tam má byť chránený areál? Prečo to nemôže byť bez nej?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - To sa dostávame do takej roviny,
načo je ochrana prírody.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Ja chápem, že tam budeme mať v 5 stupni ochrany Malú Stožku, Veľkú
Stožku a ostatné časti územia, načo toto tu má byť súvislý chránený areál? Povedali ste, že sa to bude
prelínať s národným parkom. Nechajme to tak, nech to ide ako to je.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Že by tam nebolo chránené
územie, áno?
Mgr. Tatiana Kradláková, občianka - Nie, však je tam 3 stupeň ochrany.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Áno, ten zostáva.
Mgr. Tatiana Kradláková, občianka - Prečo sa to musí vyhlásiť ako chránené územie?
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Teraz to vymenujete ako chránený areál a o rok tam budete chcieť
zmeniť stupeň ochrany. Budete tam 4 stupeň ochrany a do toho nebudeme už vedieť zasiahnuť.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Nie je možné zmeniť stupeň
ochrany. Vysvetlím, 4 a 5 stupeň ochrany nie je možné, až na mimoriadne prípady, vyhlásiť územia za
územia európskeho významu, bez súhlasu vlastníka toho pozemku. Takže nie je možné zmeniť stupeň
ochrany o rok, dva alebo o päť rokov. Je to možné, len zasa nejakým zámerom chráneného územia alebo
zámerom zonácie chráneného územia a so súhlasom vlastníka pozemku.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - To je súčasný stav legislatívy. Môžeme hovoriť o tom, že národný park
má nad 10000ha, a zákon hovorí, že predpokladanej výmere 25000ha. Ja si myslím, že aj kvôli tomu
doslova „znásilňuje“ výmera Národného parku Muránska planina. Keď ste tu boli naposledy tak sme
spolu hovorili o tých bukových porastoch v Hámre, ktoré nemajú nič, byť nejakou potrebou súčasťou
národného parku. Keď pôjdete dole do Svarína a hore na Dielik, tak sú to oveľa hodnotnejšie bukové
porasty, ako to čo vidíte na Bánove, ktoré budú v 4 alebo 5 stupni ochrany, nepamätám si. A keď sa
o rok zmení legislatíva sme úplne mimo.
Mgr. Tatiana Kradláková, občianka - Do zákona, ktorý teraz schválili, nenápadne tam vsunuli, že celá
parcela ak je tam 4 alebo 5 stupeň ochrany skutočnosti je riadny „odžub“, lebo jednoducho na 3000ha
parcele je 1m2 v 4 alebo 5 stupni ochrany a už to celé spadá pod ministerstvo životného prostredia.
A bolo to doplnené do hlasovania na poslednú chvíľu a jednoducho ani tí poslanci nemali šancu dopredu prečítať a dopredu si to predebatovať. Dnes je to takto, ale potom to môže byť úplne inak. Akú
majú ľudia záruku?
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Ja sa opýtam takú praktickú otázku, o lúky sa treba starať, ale sú
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aj takí majitelia pozemkov, že sa o lúky nestarajú a nechajú ich zarásť, čo potom? Budete mať na to
nejaké páky?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Doplním Ing. Homoľovú, stáva sa, že aj v intraviláne mesta
máme takých ľudí a nemáme na nich páky. A tiež aj SPF vlastní veľa pozemkov, ktoré by mohli
v podstate obhospodarované a tiež len zarastajú.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Záujmom ochrany prírody je, aby
sa lúky využívali a kosili. Dôležité je ako sú nastavané dotácie Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
Neviem, či to bude po novom inak. Som presvedčený, že to územie európskeho významu a sú to
európske financie, tak by to malo byť nastavané, že užívatelia vlastných pozemkov a pasienkov
v územiach európskeho významu by mali byť zvýhodňovaní. Teda mali by dostávať vyššie dotácie.
Neviem, či to bude tak, dúfam, že áno.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ja by som sa vrátila ešte k veciam, ktoré boli interpretované
v rámci bodu interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov. Pán poslanec Mgr. Bagačka sa
vyjadroval k potoku Furmanec - „k nešťastnej alebo šťastnej rodinke“ bobrov, čo nám tam robí. Pán
poslanec to môže to môže tlmočiť.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Každý deň dochádzam za prácou do Brezna a všímam si tam cestu.
Jednak je to, kde čo spadne tak to tam ostane. Nie dobre to vplýva na cudzích ľudí, ktorí tadiaľ
prechádzajú. Videl som tam zahataný potok. Jedna časť potoka je úplne zahataná a na dvoch ďalších
miestach to už nemá ďaleko k takémuto stavu. V prípade väčších dažďov, ktoré teraz hrozia, by mohol
byť problém. Ako sa to bude riešiť?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Kolega, ktorý má na starosti
lesníctvo, posledne rieši len bobra, vlka a medveďa.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Ale toho bobra ste tam nasadili.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Určite sme ho tam nenasadili,
on sem primigroval.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Popri rieke?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Nemusíte tomu veriť, ale z Poľska
a Rakúska, kde robí ochrana bobrov sa odtiaľ dostali na naše územie. Snažíme sa to riešiť, lebo napr. pri
Muránskej Lehote rozoberá hrádzu rybníka. Sú to vážne problémy. V Českej republike to majú tak
vyriešené, že majú fond na ministerstve životného prostredia a sú vyslovene firmy, ktoré to riešia práve
takéto problémy v záujme bobra a tiež človeka (výstavba). Teoreticky ak sa ohrozujú stavby alebo priepusty, tak to riešia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - V každom prípade sa treba na to ísť pozrieť. Rovnako som
upozorňoval na jeden suchý strom, ktorý je zlomený na polovicu a trčí do cesty. A je len otázkou času,
kedy to spadne. To je na perimetri 50 alebo 100m. Mňa ako občana toto zaráža. Chceme tu rozvíjať
a pestovať cestovný ruch a keď sa pozriem na jednu aj druhú stranu cesty, tak to vyzerá ako keby to
gazdu nemalo. A teraz keď to nie je ešte v lístí, tak to vyzerá katastrofálne. Kde čo padne, tam sa to
nechá. Choďte sa pozrieť do Rakúska, tak to tam vôbec takto nemajú. Snažíme tu ľuďom, návštevníkom,
ktorí sem prídu ponúknuť čím viacej, aj keď toho nemáme veľa. Kopy dreva len tak pohodené, konáre
zasahujúce do cesty, nevypadá to dobre.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Tak sa ešte vrátim k tomu, nie je rozumnejšie nechať tam ochranné
pásmo?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Podstatný bol rok 2004, kedy
toto územie sa dostalo ako územie európskeho významu. Je súčasťou územia európskeho významu je
Muránska planina, je aj súčasťou biocentra a sietí chránených území, na ktoré sa vzťahuje územná
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ochrana podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, evolúcie a stability. Pre
tú ochranu územia je dôležité to, že je to súčasťou územia európskeho významu Muránskej planiny.
V roku 2004 sme sa zaviazali európskej komisii, že bude nejaké chránené územie. To znamená, že si
môžeme vybrať akú kategóriu ochrany územia tam dáme. Pre európsku komisiu musíme vykazovať, že
je tam nejaké chránené územie, lebo tam máme hodnoty a tiež aj predmety ochrany. A ochranné
pásmo nie je dostatočná kategória ochrany územia. Európska komisia nevníma ochranné pásmo
daného územia ako chránené územie.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Navrhli ste tam 3 stupeň ochrany, prečo tam nedáte 1 stupeň
ochrany? Prečo ste dali rovno 3 stupeň ochrany, keď tam naozaj nič nie je. Sú tam pekné lesy, pekné
lúky a hospodárske usadlosti, a to je všetko.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Navrhnite to.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Poprosím zapisovateľku zápisnice, aby ešte prečítala podnet
občana p. Mydla, ktorý podal v rámci bodu interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Ak dovolíte ja by som to povedal,
nakoľko sa to týka aj mňa osobne. Jedná sa o to, že v poslednej dobe sa nám začína sťahovať vysoká
zver do intravilánu a navštevuje súkromné ohradené majetky.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Konkrétne sa jedná o rodinné domy a záhrady v Slávči.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Konkrétne sa p. Mydlo sťažoval,
že tam má pravidle vysokú zver a ja takisto v časti Rimava. Mne chodí každý deň jeleň jeden s Káštera
a jeden z Voniacej a sú už tak zdomácnené, že sa absolútne neboja. Príčinou môže byť aj svorka vlkov,
ktorá tu loví v tej časti a migrujú, a tá vysoká zver ide jednoducho za potravou. Pochopil by som to
v zimnom období, ale vlani sa nám tu začalo diať, že obžerú letnú úrodu (kukuricu, šalát a iné druhy
úrody). Zožrali jednoducho všetko. Aj p. Mydlo spomínal, že či vôbec má zmysle pestovať. Ja som urobil
rôzne opatrenia - natiahol som ostnatý drôt do výške 2m, pachové zábrany, ale nič nepomáha. A už sú
také prefíkané, že nechodia od Rimavy od Kozieho chrbta, ale chodia už aj od hlavnej cesty.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - A tiež ohrozujú ľudí. Boli oslovení aj poľovníci, že by s nimi
niečo robili, no v intraviláne nemôžu strieľať alebo plašiť výstrelmi. Dostali sme vysvetlenie od
poľovníckeho združenia, že vysoká zver je obmedzovaná svorkami vlkov. A pokiaľ bude 4 - 5 stupeň
ochrany a bude fungovať takýmto systémom, tak majú občania právo vedieť, čo a ako sa majú chrániť.
A ďalšiu sťažnosť, ktorú riešime je, že aj v cintorínoch robí škodu vysoká zver aj diviaky. A popritom
máme cintorín ohradený.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Toto je aj poľovnícka otázka. Preto sa pýtam, aký bude manažment
v ostatnom území, keď tam bude tá obrovská A-zóna? Budú tam šelmy, raticová zver a budú migrovať.
Poľovníci majú plán chovu a lovu, odstrel. Ekosystém je narušený, a tým, že sa vlastne chráni určitý druh
živočíchov, a tým zväčšujeme nerovnováhu. Čo treba, má sa chrániť, ale urobili sme takú nerovnováhu,
že ju už nevieme dať do poriadku. Viď medveď, hlucháň, rys, ten medveď vytláča hlucháňa aj rysa. Aký
bude manažment, pravdepodobne žiaden a čo sa bude diať potom ak začnú stúpať škody spôsobené
zverou v lesnom poraste?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Chcem sa opýtať tu poľovníkov,
naplnil sa plán lovu?
Peter Vencel, občan - Áno.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - A dá sa navýšiť?
Miroslav Zvara, občan - Plán navyšujeme každý rok, ktorý nám schváli okresný úrad, odbor životného
prostredia.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Toto je podľa mňa jediná cesta.
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Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - V tej A-zóne, v 5 stupni ochrany, tam bude vylúčený ľudský manažment,
čo budem robiť, ak nastane veľký problém so zverou. Tá zver sa naučí, že je tu pokoj a bude sa zdržiavať
tam, ale škody budú páchané v nechránenom území. Čo sa bude ďalej diať?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Nepredpokladám, že by sa ten
plán lovu mal obmedzovať. Treba si povedať, že tie poľovné revíry sú väčšie ako je táto zóna. V rámci
poľovného revíru je naplňovaný nejaký plán lovu (napr. 20-30ks jelenej zveri) tak sa dá zrealizovať ten
plán. Podľa mňa, ja by som sa prihovoril, aby sa navyšoval ten plán lovu, ako sú teraz. Ten tlak jelenej
zveri nesmierny. Ak by boli navýšené tie stavy, otázne je, keď budú pomerné a súvislé A-zóny, mimo lúk,
kde sa nebude dať poľovať, že či to bude mať vplyv na tú zver, ktorá sa tam bude schovávať a odtiaľ
vychádzať napr. do intravilánu. Vylúčiť sa to nedá. Podľa mňa je jedinou cestou navýšiť ten lov.
Miroslav Zvara, občan - Nejde len o tie lúky, dokopy je to 10ha, to obrovská plocha.
Peter Vencel, občan - Ako povedal Ing. Bálint, jede jeleň chodí do časti Rimava a hneď ako je Rimava za
činžiakmi je už najvyšší stupeň ochrany. Tam nie je žiadna možnosť zabrániť tomu.
Mgr. Tatiana Kradláková, občianka - A tiež sa neriešia nárazníkové zóny národného parku.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Tie zvery tu nachádzajú útočisko.
Mgr. Tatiana Kradláková, občianka - Poviete, že treba zvýšiť plán lovu, ale ako ho môžu naplniť, keď
niekde tu máme až 5 stupeň ochrany, dobre že nie je po okná činžiakov. Kde je potom tá nárazníková
zóna, kde sa to môže riešiť?
Miroslav Zvara, občan - Viete, my to máme centrálne na celý revír, nie je to na danú lokalitu. My ten
plán lovu splníme tam kde 2-3 stupeň ochrany a v 5 stupni ochrany sa nedá, tak tá zver tam bude stále.
Takže to nevyrieši ani ten plán lovu.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Neviem teraz povedať aký bude
vplyv, aj keď sa navýši lov, ako sa tá rozšírená A-zóna bude prejavovať tak, že tie zvieratá sa tam budú
viac zdržiavať.
Miroslav Zvara, občan - Bez manažmentu, bude zver premnožená a bude ničiť porast.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Zvieratá sa zvyknú správať tak,
že obsadzujú priestor, keď zoberiete z nejakého miesta zoberiete zvieratá viac, tak ostatné s nimi
premigrujú.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Mgr. Bagačka spomínal a je to viacej prípadov, že medveď
vošiel do obce Rimavská Píla do blízkosti rodinného domu (prvý dom po pravej strane keď vchádzate
do Riamvskej Píly), kde majú tam včelstvo a zlikvidoval 3 úle.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Včelár by si mal úle ohradiť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ale je to v intraviláne mesta. a títo ľudia sa sťažujú na meste.
To isté je aj s jeleňmi, čo má mesto s tým robiť? Doporučila som im len, aby sa obrátili na poľovnícke
združenie. Čo urobia aj oni?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Čo sa týka medveďa, nemyslím
si, že súčasný manažment medveďa na Slovensku je dlhodobo udržateľný.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - My očakávame riešenie.
Miroslav Zvara, občan - Nerobíte manažment medveďa v danej lokalite, kde sú problémy.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Na Slovensku je to tak, že všetko čo škodí sa chráni.
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Som znepokojení, tak ako vy,
s rastúcou populáciou medveďov, neviem či rastie, ale pravdepodobne áno. Zvieratá si odvykli, že sem
tam na nich niekto vystrelí a dovoľujú si stále viac. Toto vnímam ako problém do budúcna.
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JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Ešte raz sa opýtam, čo sa stalo keby toto územie bolo mimo 3 stupňa
ochrany, aby sme boli všetci spokojní?
Ing. Ján Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina - Dajte k tomuto zámeru
pripomienky.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
Informácie o upravenom projekte ochrany Národného parku Muránska planina, o návrhu projektu
ochrany Chráneného areálu Pramenná oblasť Rimavy a projektu ochrany Chránený areál Tisovský kras
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. 523/2022

K bodu 9) Správa č. 3/2021 z vykonanej kontroly „Kontrola sociálnych služieb MESTA
TISOVEC - odstránenie nedostatkov z roku 2019 a roku 2020“
JUDr. Ivana Bariová, hlavná kontrolórka mesta - Správu z vykonanej kontroly máte v písomnej podobe
a predkladá sa v zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. Kontrola bola vykonaná
v mesiacoch október až december 2021 a bola zameraná na oblasť sociálnych služieb a poskytovanie
sociálnej výpomoci. Kontrolovala som hlavne dodržiavanie záväzných platných právnych predpisov
(VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, VZN o poskytovaní sociálnej pomoci a VZN
o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby). Za rok 2019 sa náhodne vybrali žiadosti vo
všetkých menovaných oblastiach. Musím skonštatovať, že došlo k výraznému zlepšeniu, skoro všetky
nedostatky boli odstránené (boli doplnené alebo opravené). V málo prípadoch sa doklady nedoložili,
ale to záviselo od občana (nebol schopný doložiť). Môžem povedať, že to nebola chyba sociálnej
pracovníčky. Potom som kontrolovala rok 2020 a to žiadosti o jednorazový príspevok pri narodení
dieťaťa, žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu. Všetky moje pripomienky k príspevku pri narodení dieťaťa boli akceptované, základná finančná
kontrola bola vykonávaná. Pri jednorazovej dávke v hmotnej núdzi a jednorazovej dávke na sociálnu
službu - v dvoch prípadoch nebola vykonaná základná finančná kontrola a v niektorých prípadoch
neboli doložené doklady, ale ti budú doplnené na základe mojej pripomienky. Ďalej som upozornila na
formálne chyby, že menili sa názvy - pojmy hmotná núdza v náhlej núdzi a v rozhodnutí bolo uvedené,
že príspevok v čase hmotnej núdzi. Upozornila som, že ide o dva rôzne paragrafy VZN. Pracovníčka
prisľúbila, že tieto chyby si bude pamätať aj do budúcnosti. V sociálnej odkázanosti takisto všetko je
správne vyplňované (lekárske správy, rozhodnutia), dodržuje sa aj čas právoplatnosti. Na záver môžem
konštatovať, že došlo k výraznému zlepšeniu vybavovania žiadostí, ako aj v zakladaní a vedení spisov
oproti rokov 2018 a 2019, kde boli výrazné nedostatky. Doporučila som prijať opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov a to venovať zvýšenú pozornosť správnosti a kompletnosti údajov pri
posudzovaní žiadostí, pri rozhodnutiach o finančných prostriedkov vykonávať základnú finančnú
kontrolu, požadovať predloženie všetkých dokladov patriacich k žiadostiam v zmysle príslušných VZN
mesta a po poskytnutí dávok, požadovať predloženie dokladov o využití príspevku. Lehota na splnenie
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prijatých opatrení je do 30.04.2022 a po predložení opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov bude následne vykonaná kontrola ich plnenie a to v termíne 31.05.2022.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
Správu č. 3/2022 z vykonanej kontroly „Kontrola v oblasti sociálnych služieb MESTA TISOVEC odstránenie nedostatkov z roku 2019 a roku 2020“
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. 524/2022

K bodu 10) Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022 za Mesto Tisovec
JUDr. Mário Keleti, predseda Ekonomickej komisie - Návrh rozpočtového opatrenia ste dostali
v písomnej podobe. Rozpočtovým opatrením nedochádza k navýšeniu príjmovej ani výdavkovej časti
rozpočtu, jedná sa o presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami vo výdavkovej časti
rozpočtu. Tieto presuny sa týkali nákupu potrebného softvéru pre mestský úrad a jediné čo by Vás
mohlo zaujať sú to tie špeciálne služby, ide o navýšenie z časti služieb o súdne poplatky a exekúcie
a vypratanie, s ktorými sa plánuje. Videl som v Komisii ochrany verejného poriadku a životného
prostredia sa na toto vlastne pýtali, takže k tomu sa ešte vrátime v máji na komisii v zmysle
stanovených lehôt, kedy sa budú zverejňovať dlžníci. V rozpočtovom opatrení je to už teraz zahrnuté.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
v zmysle ustanovenia §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a v súlade s ustanovením §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zmenu rozpočtu Mesta Tisovec, rozpočtovým opatrením č. 2/2022, ktorým
dochádza k nasledovnej zmene schváleného rozpočtu:
Položka rozpočtu
Príjmy rozpočtu
Výdavky rozpočtu

Upravený
rozpočet
po 1. zmene
4 537 195,42 €
4 537 195,42 €
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Rozpočtové
opatrenie
č. 2
0,00 €
0,00 €

Upravený
rozpočet
po 2. zmene
4 537 195,42 €
4 537 195,42 €

Príjmová časť:

bez zmeny rozpočtu

Výdavková časť:
PRVOK 10.1.1. Všeobecné služby
PROGRAM 14. Všeobecné služby
PODPROGRAM 1.3. Nákup softvéru
PROGRAM 14. Všeobecný materiál
PODPROGRAM 6.1. Nákup softvéru
PROGRAM 14. Licencie
PODPROGRAM 1.2. Špeciálne služby
PODPROGRAM 3.2. Špeciálne služby - súdne
poplatky, exekúcie

- 1 750 Eur
- 1 750 Eur
+ 3 500 Eur
- 1 000 Eur
+ 700 Eur
+ 300 Eur
- 1 000 Eur
+ 1 000 Eur

Povolené prekročenie a viazanie príjmov:
Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

bez zmeny rozpočtu
bez zmeny rozpočtu

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. 525/2022

K bodu 11) Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov MESTA TISOVEC k 31.12.2021
JUDr. Mário Keleti, predseda Ekonomickej komisie - Správu o výsledkoch inventarizácie ste dostali
v písomnej podobe. Inventarizáciu sme prejednali na dvakrát s pripomienkami na Ekonomickej komisii.
Jednotlivé dielčie inventarizačné komisie vykonali fyzickú inventúru, pri ktorej sa zistilo, že nie všetok
majetok je zaradený v majetku mesta. Vyradenie majetku je navrhnuté v celkovej obstarávacej cene
202 030,77 eur. Preto je to v takej vysokej sume, pretože inventarizácia sa nevykonávala niekoľko
rokov, ale táto suma je len účtovná, nie reálna. Zostatková hodnota je nulová.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ing. Majerová tu má materiál k vyradeniu majetku, ak má
niekto záujem môže si ho pozrieť. Ak už nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedu
návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
a) b e r i e n a v e d o m i e
Zápisnicu ústrednej inventarizačnej komisie z vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetkov a záväzkov k 31.12.2021
b) s c h v a ľ u j e
- Návrh na zaradenie do evidencie majetku MESTA TISOVEC, majetok v úhrnnej sume
10 840,89 EUR
- Návrh na vyradenie z evidencie majetku MESTA TISOVEC, majetok v úhrnnej sume
202 030,77 EUR
c) s c h v a ľ u j e
Likvidačnú komisiu v nasledovnom zložení:
- predseda komisie: Dušan KOJNOK
- členovia komisie: Róbert BOHÁČIK, Ing. Veronika MAJEROVÁ, Mgr. Štefan SABÓ
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie za každé písmeno uznesenia
osobitne, kto je za, aby sa uznesenie prijalo v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
Uznesenie písm. A) ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --Uznesenie písm. B) ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --Uznesenie písm. C) ZA: 8 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: p. Róbert Boháčik, p. Dušan Kojnok
UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 526/2022

K bodu 12) Návrh zmluvy o refundácii nákladov
JUDr. Mário Keleti, predseda Ekonomickej komisie - Návrh zmluvy ste dostali v písomnej podobe. Návrh
zmluvy je z iniciatívy mesta, aby sme mali formálne ošetrené finančné prostriedky, ktoré máme
zahrnuté a schválené v rozpočte, ohľadne spolupráce so spoločnosťou SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o.
Ide o formálnu úpravu položky, ktoré máme v rozpočte už niekoľko rokov. Zmluva bola nastavená tak,
že je to na tento rok s možnosťou prehodnocovať ju pre budúce roky, keďže nebola potreba a ani dôvod
to teraz stabilizovať, keďže nevieme aký bude vývoj z hľadiska cien energií.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Ja by som len doplnila, že zmluva sa týka refundácie nákladov
v Informačnom centre Mesta Tisovec.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Zmluvu o refundácii nákladov spojených s poskytovaním služieb a zabezpečovaním propagácie Mesta
Tisovec a m. č. Rimavská Píla v Informačnom centre Mesta Tisovec, medzi účastníkmi zmluvy Mestom
Tisovec a spoločnosťou SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o.
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. 527/2022

K bodu 13) Návrh dodatku k nájomnej zmluve
Ing. Róbert Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR - Na komisii sme sa zaoberali žiadosťou
spoločnosti KVETY-TULIPÁN s.r.o., o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
predajne v objekte Radnice. Komisia doporučuje schváliť dodatok č. 2 k zmluve o nájme, ktorým sa
doba prenájmu predlžuje do 31.12.2022. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 01.05.2018 medzi Mestom
Tisovec ako prenajímateľom a spoločnosťou Kvety – Tulipán, s.r.o. so sídlom Vansovej č. 698/23,
981 01 Hnúšťa, IČO: 47 120 207 ako nájomcom. Predmetom Dodatku č. 2 je zmena Čl. IV. „Doba
prenájmu“, ktorým sa mení ods. 1 vetou nasledovného znenia: „Doba prenájmu sa predlžuje do
31.12.2022. Ostatné články ostávajú v pôvodnom znení.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 528/2022

K bodu 14) Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu v 30 b. j.
na ulici Jesenského 1470 v Tisovci a Návrh o zaradenie uchádzača
do poradovníka na pridelenie voľných bytov v 30 b. j.
Róbert Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva - Na komisii sme sa zaoberali
žiadosťou p. Gizely Liptákovej o ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom jednoizbového bytu
v 30 b. j.. Pani Liptáková bola umiestnená do domova dôchodcov. Komisia doporučuje schváliť
ukončenie nájomnej zmluvy písomnou dohodou k 31.03.2022. Ďalej na komisii sme sa zaoberali
žiadosťou p. Klaudie Gášpárovej o pridelenie jednoizbového bytu v 30 b. j.. Komisia doporučuje zobrať
na vedomie zaradenie uchádzačky o byt do návrhu poradovníka.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k bodu 14/1,
prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2022 na prenájom bytu v 30 b. j. na ulici Jesenského č. 1470
v Tisovci, v zmysle Čl. IV. „Zánik nájmu“, ods. 1 písm. a), písomnou dohodou k 31.03.2022 s nasledovnou
žiadateľkou:
- Gizela LIPTÁKOVÁ – jednoizbový byt č. 20
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. 529/2022
***
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Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte žiadne pripomienky a návrhy k bodu 14/2,
prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
Zaradenie do návrhu LXXX. POPRADOVNÍKA na pridelenie voľných bytov v 30 bytovej jednotke na ulici
Jesenského č. 1470 v Tisovci, nasledovnú uchádzačku:
- Klaudia GÁŠPÁROVÁ – jednoizbový byt
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. 530/2022

K bodu 15) Rozhodnutie primátorky mesta o pridelení voľného bytu v 30 b. j.
na ulici Jesenského 1470 v Tisovci
Róbert Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva - Ďalej na komisii sme sa zaoberali
žiadosťou p. Viery Miklášovej o pridelenie jednoizbového bytu v 30 b. j.. Po preskúmaní všetkých
náležitostí komisia doporučuje zobrať na vedomie rozhodnutie primátorky mesta na pridelenie
jednoizbového bytu č. 20.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Byt bude pridelený prednostne p. Viere Miklášovej, ktorá je
bývalá zamestnankyňa mesta. Ak nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedu
návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
Rozhodnutie primátorky mesta o pridelení voľného jednoizbového bytu č. 20 v 30 b. j. na ulici
Jesenského č. 1470 v Tisovci, v zmysle Čl. 4 ods. 6) VZN č. 5/2014 o podmienkach prideľovania
a užívania mestských nájomných bytov pre:
- Vieru MIKLÁŠOVÚ
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. 531/2022

K bodu 16) Návrhy dodatkov k nájomným zmluvám
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Na komisii sme sa zaoberali žiadosťou
p. Jána Bancíka, o predĺženie nájomnej zmluvy na časť pozemku o celkovej výmere 18m2. Komisia
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doporučuje schváliť dodatok č. 3 k nájomnej zmluve, ktorý sa doba nájmu predlžuje do 31.12.2022.
Ostatné články zmluvy ostávajú v pôvodnom znení. Ďalej na komisii sme sa zaoberali žiadosťou
Ing. Pavla Krišku, o predĺženie nájomnej zmluvy na časť pozemku o celkovej výmere 5m2. Komisia
doporučuje schváliť dodatok č. 2 k nájomnej zmluve, ktorý sa doba nájmu predlžuje do 31.12.2022.
Ostatné články zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k bodu 16/1, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 08.03.2016 na prenájom časti pozemku parcely C KN č. 5080/2,
evidovanej ako ostatná plocha o celkovej výmere 18m2, medzi Mestom Tisovec, ako prenajímateľom
a Jánom Bancíkom, bytom ...................... Tisovec, ako nájomcom, ktorým sa doba nájmu predlžuje na
dobu určitú do 31.12.2022. Ostatné články nájomnej zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --NEPRÍTOMNÝ PRI HLASOVANÍ: Róbert Boháčik
UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 532/2022
***
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak nemáte pripomienky a návrhy k bodu 16/2, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 17.04.2018 na prenájom časti pozemku parcely C KN č. 3111,
evidovanej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5m2, medzi Mestom Tisovec, ako
prenajímateľom a Ing. Pavlom Kriškom, bytom .......................... Banská Bystrica, ako nájomcom, ktorým
sa doba nájmu predlžuje na dobu určitú do 31.12.2022. Ostatné články nájomnej zmluvy ostávajú
v pôvodnom znení.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby uznesenie prijalo
v tomto znení, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania?
ZA: 9 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --NEPRÍTOMNÝ PRI HLASOVANÍ: Róbert Boháčik
UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 533/2022
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K bodu 17) Návrh na vydanie predbežného súhlasného stanoviska k zámene
spoluvlastníckych podielov
Ing. Jaroslav Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta - Na februárovom zasadnutí komisie aj
zasadnutí mestského zastupiteľstva sme sa zaoberali žiadosťou p. Ľuboša Manicu Tisovec, o vyjadrenie
k možnosti odpredaja spoluvlastníckych podielov mesta. Mestské zastupiteľstvo tento bod stiahlo
z rokovania a doporučilo prizvať p. Ľuboša Manicu na zasadnutie Komisie výstavby a rozvoja mesta. Na
marcovom zasadnutí komisie p. Ľuboš Manica predložil geometrický plán z ktorého je zrejmé, o ktoré
pozemky sa jedná a zároveň predložil návrh na zámenu spoluvlastníckych podielov novovzniknutých
pozemkov. Jedná sa o zámenu spoluvlastníckeho podielu mesta 4/7-iny z novovytvoreného pozemku,
ktorý vznikne zlúčením dvoch parciel (parcely C KN 2460 a časti parcely E KN 2459), kde spoluvlastnícky
podiel mesta predstavuje 324m2 za spoluvlastnícky podiel 3/7-iny zbytku pozemku (parcela E KN 2459),
kde spoluvlastnícky podiel mesta je 186m2. Rozdiel vo výmere, ktorý predstavuje 138m2 v neprospech
mesta, by p. Manica dorovnal finančne alebo ďalším pozemkom približnej hodnoty. Komisia doporučuje
vydať predbežný súhlas k zámene spoluvlastníckych podielov. Tiež mu prisľúbili súkromní vlastníci
odpredať podiely 3/7.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - On vlastne musí najprv kúpiť podiely od ďalších
spoluvlastníkov.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Nemusí najprv kúpiť, mohlo by sa to kúpiť aj zameniť v jednej zmluve,
aby ušetril poplatok vo výške 66 eur, lebo by boli dve zmluvy a za každý úkon chcú na katastri poplatok.
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Najprv by mal kúpiť spoluvlastnícke podiely a tak zameniť.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Tiež si to myslím.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Nemôže jednou zmluvou aj kúpi a zamení?
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Nie. On nie je vlastník a nemôže zamieňať čo nevlastní. Sú tam
vlastníci, ktorí majú podiel po 1/7-ne. Tie tri podiely chce kúpiť. Musí ich najprv kúpiť a následne
tú E-čkovú parcelu rozdeliť do C-kového stavu s tým, že dostane čo je zakreslené v mape a mesto
dostane pozemok pod parkoviskom pri čínskom múre a pod bytovkou. Ja som s p. Manicom hovoril, že
si to ešte na mieste pozrieme. A tá parcela, ktorú chce z časti zasahuje do verejného priestranstva za
bytovkou na Štefánikovej ulici, kde býva poslanec p. Šlajfer. Pozrieme si to, aby sme vedeli kadiaľ bude
viesť hranica a aby bolo všetko v poriadku. A nemusí to presne súhlasiť s tým mapovým podkladom.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Teraz sa by vydalo, len predbežné súhlasné stanovisko.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Chcem sa opýtať, na mapke nie je tam zakreslené niečo ako
hydrant alebo nejaká šachta?
JUDr. Mário Keleti, poslanec MZ - Je to zbúrané, bola to stanica plynu.
Ing. Jaroslav Hecko, poslanec MZ - Zakreslené je to ako stavba, ale neslúži účelu.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
predbežné súhlasné stanovisko k zámene spoluvlastníckeho podielu mesta 4/7-iny z novovytvoreného
pozemku parcely C KN č. 2446/13 za spoluvlastníckeho podielu 3/7-iny z pozemku parcely E KN č. 2459,
pre Ľuboša MANICU, ........................... Tisovec

26

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: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 534/2022

K bodu 18) Voľba prísediacich Okresného súdu v Rimavskej Sobote
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Okresný súd Rimavská Sobota doručil na mestský úrad
požiadavku na voľbu prísediacich pre Okresný súd Rimavská Sobota. Za prísediaceho sa nám prihlásila
len jedna občianka Mgr. Jarmila Šmecková, ktorá spĺňa všetky náležitosti, aby mohla zastupovať mesto
v trestných konaniach. A uznesenie mestského zastupiteľstva potrebujeme zaslať so všetkými
dokladmi na okresný súd. Pred časom to boli viacerí prísediaci, bohužiaľ nám bolo doporučené, aby
tam neboli občania vekovo nad 60 rokov. Mgr. Šmecková pracuje ako pedagóg v Evanjelickom
gymnáziu.
Ing. Hana Homoľová, poslankyňa MZ - Pracovala aj na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde mala
na starosti sociálnu kuratelu, takže skúseností so súdom má.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Ak už nemáte pripomienky a návrhy k tomuto bodu, prosím
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
volí
v zmysle §140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na výkon funkcie prísediaceho Okresného súdu v Rimavskej
Sobote, na volebné obdobie rokov 2022-2026, nasledovného obyvateľa MESTA TISOVEC:
- Mgr. Jarmilu ŠMECKOVÚ
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. 535/2022

K bodu 19) Účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2021
a Plán hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Tisovec s.r.o. na rok 2022
Ing. Karol Kubíni, riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Tisovec s.r.o. - Správu o hospodárení spoločnosti za
rok 2021 a Plán hospodárenia spoločnosti na rok 2022 ste dostali v písomnej podobe pred zasadnutím
mestského zastupiteľstva, nakoľko som ešte včera nevedel či bude tento bod zaradený do programu
zasadnutia. Mestské lesy hospodária na lesných pozemkoch mesta o výmere 2451,91ha a na
poľnohospodárskych pozemkoch o výmere 285,68ha, z ktorých časť je využívaná miestnym SHR-kami.
V roku 2013 bola stanovená výška ročnej ťažby na 14972m3. Za rok 2021 bolo vyťažených 6998m3, čo
predstavuje to zhruba 50% potenciálu a možnosti firmy. Hlavnou činnosťou alebo hlavným zdrojom
príjmu je predaj dreva a ten tvoril 4912m3 dreva, čo v tržbách činil 66%. Ďalší príjem tvoril predaj
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palivového dreva v objeme 568m3, predaj dreva na pni bol 1047m3. Ďalšie tržby tvorili služby,
prenájom bytových a nebytových priestorov a piliarska výroba. V krátkosti poviem, že to palivové drevo
je dodávané prednostne pre Tisovec a Rimavskú Pílu. Za rok 2021 sme držali cenu na 35 eur/m
priestorový. Na rok 2022 sme cenu zvýšili na 38 eur/m priestorový. A cena sa zdvihla z toho dôvodu, že
došlo k nárastu jednotlivých sortimentov dreva, konkrétne aj bukovej vlákniny, teda sortimentu, z ktorého sa vyrába palivové drevo. Došlo k nárastu dreva, zruba je to zo 44 na 50, čo je 20% nárast. Teda
my sme zdvihli cenu z 35 eur na 38 eur, je to 10% nárast. Aj tento rok bude zhruba cena palivového
dreva stratová. Budeme snažiť ho dodávať tak, aby každá domácnosť dostala aspoň tých
10 priestorových metrov. V predošlých rokov keď bola tá cena nízka a dostali sme sa vtedy do bodu, že
papierne, ktoré sú najväčším odberateľom a spracovateľom na Slovensku, pri tom prepočte na palivové
drevo sme boli 1:1, takže nám bolo jedno, koľko sme dodali a netvorilo nám to stratu. Ďalším dôležitým
sortimentom bol predaj dreva na pni. Jedná sa o výchovné ťažby, tzv. prebierky do 50 rokov. To sú
činnosti, ktoré sú vykonávané za účelom budovania nových lesných porastov a má mimoriadne dôležitú
úlohu. Sú veľmi náročné na samotné vykonanie, jednak na použitie technológie, je tam potrebná
animálna (zvieracia) sila, teda kone, z ktorými je v súčasnosti veľké problém, pretože nie sú ani kočiši
ani kone. Je tam veľmi vysoká nákladová položka na m3 spracovaného dreva. Je aj problém zohnať
týchto ľudí. A nám sa podarilo v roku 2022 nájsť ľudí z miestnej komunity. Teda budeme už tretí rok
spoluprácu, ktorá je v tomto okolí unikátna a univerzálna a zatiaľ je veľmi korektná a dobrá. V okolitých
subjektoch práve s týmito druhmi ťažby majú obrovský problém. Možno ako laici nepostrehnete, čo sú
to prebierky alebo prerezávky, ale keby sme niekedy prešli po lesy, tak by som Vám vysvetlil aký význam
týchto jednotlivých hospodárskych úkonov, až vtedy by ste pochopili, že sú to častokrát zanedbané
a vynechávané činnosti. Aj z toho dôvodu, že nie je pracovná sila a je tam vysoká nákladová položka.
Nám sa podarilo spracovať 1047m3 dreva, činí to len 3% z celkových tržieb. Tu nám nejde o peniaze,
ale ide o to, aby sme nemali nejaké náklady a aby sa tie porasty spracovali. Čo ma potešilo to sú služby,
ktoré nám aj minulý rok presiahli vyše 30000 eur. Do tých služieb sa počítajú báger a hlavne doprava.
Tieto služby vykonávame hlavne v okolitých subjektoch, ako sú urbáre Polom, Tisovec, pre firmu
TISWOOD Tisovec. Tej práce je dosť, ale viete, že v súčasnosti išlo hore aj PHM, spotrebný materiál,
preto sme museli ísť s tými cenami hore, už v priebehu minulého roka a aj v tomto roku sme znovu
upravovali cenník, ale záujem občanov je. Veľkou položkou bola v minulosti aj piliarska výroba, kde sme
v minulosti spracovali 2000m3 dreva. Žiaľ v roku 2021 nám vypadol najväčší obchodný partner, po viac
ako 10-12 rokoch sme ukončili spoluprácu, bolo to hlavne z ich strany, do dnes nemám jasnú odpoveď
prečo. Teda my sme už výrobu redukovali v roku 2020 na 700m3 a zamerali sme už len na stavebné
drevo a výroba klesla na 400 -600m3 spracovaného dreva. Zameriavame sa na stavebné a stolárske
drevo, to je taká špecifickejšia výroba. Výrobu rozvíjať do nejakých väčších dimenzií v súčasnosti
neplánujeme, pretože je problém s ihličnatým drevom, jednak tie naše zdroje sa stenčili a zháňať drevo
pri súčasných cenách je dosť veľký problém. Ďalším príjmom bola stolárska výroba, tam v podstate
zamestnávame jedného človeka. Jedná sa o také práce, kde robíme drobné služby pre ľudí, práce pre
mesto ako sú drobné drevárske výrobky. Je to len pridružená výroba a vychádza z toho, že časť nejakého
reziva - kvalitného listnatého alebo ihličnatého, vieme pridať nejakú pridanú hodnotu práve tou
výrobou, hlavne stolárskou a to objednávkou pre mesto. Z tých čísiel by som povedal, že napriek
piliarskej výrobe sme mali vyššiu pridanú hodnotu za m3 spracovaného dreva, takmer 7 eur na 1m3
dreva, čo je podstatne vyššie ako bolo v prechádzajúcom roku. Spôsobil to nárast cien a výroba, aj keď
nie je objemom vyššia, ale efektívnejšia. Všetci dobre vieme, že ten pohyb cien v roku 2020 a na
prelome roku 2021 bol veľmi veľký, zhruba v marci a apríli nastal boom, pocovidové obdobie sa
uvoľnilo, nastal prudký nárast dreva a reziva. Boli tam skoky pri guľatine, je to sortiment, ktorý sa
používa na výrobu stavebného materiálu, to šlo zo 70 eur v priebehu niekoľkých mesiacov až
na 130 eur, čiže to bol nárast o nejakých 80%. Následne v druhej polovici roka došlo k útlmu
a k uvoľneniu a cena sa vrátila na 100 eur. V januári, februári a marci tohto roka sme sa dostali
na 140 eur. Teda sme na 100% čo bolo v minulom roku. Tým pádom išli hore ceny reziva, začínali sme
na 220 eur pred rokom, dnes sme na 420 eur s DPH. Tým pádom sme dostali aj vyššie speňaženie dreva,
takmer o 9 eur viac ako bolo v roku 2020, sme na 54 eur za m3. Takisto je potrebné spomenúť, že
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celkovej ťažby bolo 54%, tzv. náhodnej, to je kalamitná ťažba. Počas roka sme naďalej vykonávali služby
autami, bágrom. Hospodársky výsledok nám to primerane upravovalo. Pracovných miest sme udržiavali
zhruba 20 - 25, napriek tomu, že sme s výrobou trochu ubrali. Je to stále celkom slušné číslo. Zaplatili
sme nájom 30000 eur, dokonca sa nám podarilo doplatiť do covidového roku nejakých 20000 eur. Ďalej
sme tam zaplatili za poľnohospodársku pôdu 5000 eur a chcem povedať, že tá poľnohospodárska pôda
z tých 285ha, je 10% poľnohospodársky využívanej. Robíme teraz na spracovaní na zápise a odpise,
koľko tej pôdy môže byť užívanej. Máme aj nejaké žiadosti o prenájom, takže asi 10ha pôdy bude
naďalej prenajímaná. A s tou ostatnou budeme musieť rozhodnúť, čo bude na poľnohospodárske
využívanie a premenené na vecný druh pozemku. Čo sa týka ostatných daní, ja tu spomínam aj tú
Šarkanicu, bohužiaľ, že nám to stojí. Na rok 2022 navrhujeme v pláne hospodárenia ročnú ťažbu dreva
v objeme 10000ha. Takisto, čo to bude to bude reálne neviem, lebo všetko závisí od počasia, od cien.
A tiež či ten navrhovaný nájom, ktorý bol odporúčaný dozornou radou vo výške 52000 eur, či bude
naplnený. Ja dúfam, že tá situácia sa ukľudní. Pre nás tie trhy dreva sú pre nás producentov dreva dobre
vysoko. Z piliarskeho pohľadu nie sme veľmi v pluse, narástli sme možno o takých 0,20 eur,
na 15,20 eur oproti roku 2020, ale to speňaženie je vyššie o 9 eur. Za tie roky, ktoré sme stratili, je
potrebné aj niečo dobehnúť. Tak sú v podstate informovaní aj dodávatelia. Pre nás bude určujúci ten
nájom a vlastne všetky tie finančné záležitosti. Výsledok hospodárenia po zdanení je 245,52 eur. A
robíme všetko preto, aby sme mohli mestu zaplatiť dane.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - S mestskými lesmi je veľmi dobrá spolupráca. Naše zariadenia
- školy a materské školy bez pomoci mestských lesov by nemohli realizovať mnoho vecí. Pre mňa je
dôležité, že zamestnávajú v prvom rade našich občanov a aj tých 20-25 miest o ktorých hovoril pán
riaditeľ, sú pre naše mesto dôležité. A mestské lesy si zaslúžia našu pozornosť a udržali ich aj pre
budúce generácie. Ďakujem pracovníkom mestských lesov za ich prácu. Ak nemáte pripomienky
a návrhy k tomuto bodu, prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Mgr. Ľubomír Bagačka, predseda návrhovej komisie - Prečítal návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2021
B) schvaľuje
Účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2021
C) s p l n o m o c ň u j e
primátorku mesta, konajúcu ako Valné zhromaždenie k prijatiu uznesenia, kde vykázaný zisk
obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2021 vo výške 245,52 Eur sa použije na
tvorbu kapitálového fondu
D) s c h v a ľ u j e
Plán hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. na rok 2022
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Hlasovať budeme jednotlivo za každé písmeno uznesenia.
Dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa uznesenie prijalo v tomto znení, kto je proti, zdržal sa
niekto hlasovania?
Uznesenie písmeno A) ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --Uznesenie písmeno B) ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: ---
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Uznesenie písmeno C) ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --Uznesenie písmeno D) ZA: 10 prítomných poslancov MZ
PROTI: --ZDRŽAL SA: --UZNESENIE MZ V TISOVCI č. 536/2022

K bodu 18) Diskusia
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Predkladám do interpelácií poslancov. Občania sa sťažujú, že ráno chodia
do práce po tme. Ráno od pol piatej sa postupne vypínajú lampy, od námestia hore, a len námestie
svieti. Ing. Bálint mi to vysvetľoval, že je to spôsob, keď vyjde mesiac tak to vypne. V noci nech je to
vypnutú, ale keď ráno keď ľudia začnú chodiť do práce, malo by to svietiť. Bolo by to nejak napraviť,
lebo od tej pol piatej do trištvrte na šesť je migrácia. Najhoršie je to keď idem hore, tak to vypína. Teraz
keď sa zmenil čas, nie je s tým problém.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Keď sa robilo nové osvetlenie v meste, ja neviem, či to bolo
nastavené na svetelný lúč mesiaca, alebo akým spôsobom to bolo naplánované. Osvetlenie je takto
nastavené roky dozadu.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Kedysi to bolo nastavené na každú vetvu. Ing. Tokár, bývalý prednosta
mestského úradu to kedysi chodil nastavovať. Neviem ako to je teraz.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Nič sa nemenilo a určite bývalý pán prednosta nechodil každé
ráno o pol piatej prestavovať osvetlenie.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Nepovedal som, že chodil ráno o pol piatej, on nastavil a to šlo. Však som
ho videl, lebo jedna vetva je priamo u nás pod oknom.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Je tu riaditeľ spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o., ktorý
môže vysvetliť ako funguje osvetlenie.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Tieto nové lampy po rekonštrukcii
ostali sú nastavené tak ako boli lampy v predchádzajúcom systéme, ktoré tam boli minimálne 10 rokov.
Čiže minimálne 15 rokov fungujeme na systéme intenzity svetla. Všetky obvody sú takto nastavené
okrem námestia. Jedine námestie je na časové hodiny, kde treba tie hodiny prestavovať každých
15 minút, dopredu alebo dozadu podľa mesačného alebo slnečného svitu. A toto vždy robil domovník.
Ostatné obvody sú nastavené tak, že keď je intenzita svetla v noci také, že napríklad ide auto a zasvieti
na ten snímač-senzor, môže sa stať, že v tom okamihu lampa zhasne, lebo si myslí, že je deň. Treba
konkrétne povedať, ktorá ulica a ktorý občan sa sťažoval, že o pol piatej bola tma. Ak ste si všimli, že
spln mesiaca bol veľmi intenzívny a okolo toho 18. marca boli tri noci boli také jasné, že ste
nepotrebovali vonkajšie osvetlenie. Mohlo sa stať, že ten mesiac akurát zasvietil priamo na snímač
a vyplo to.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Každé ráno odchádzam z činžiaku o štvrť na päť, päť dní v týždni, cca 20-22
dní do mesiaca, tak vidím, že tie lampy nesvietia.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Je tma ako v rohu?
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Riadne nejde celá vetva, napríklad od námestia po Gájera a mestom. Idem
o trištvrte na päť dole mestom, vypne od námestia dole mestom.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - To sú všetko obvody.
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Milan Šlajfer, poslanec MZ - A námestie je vysvietené. Niekedy je aj druhá strana mesta (Jesenského,
Bakulínyho) vypnutá, ale hlavne sa jedná o Partizánsku ulicu.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Na internete prebehla o tomto diskusia, že ráno o 3h lampy nesvietia.
Z nedele na pondelok, som mal nočnú, bol som tam trikrát skontrolovať (pred dvanástou, pred štvrtou
a o šiestej hodine). Svietilo to stále, tak ja neviem, čo bol nejaký problém. Je problém, ako hovoril
Ing. Bálint, keď je spln mesiaca alebo zasvieti tam auto, ako to je na Podhradovej ulici. Z Podhradovej
ulice sú ťahané 3 vetvy - je Partizánska a Malinovského ulica, potom je Sládkovičova ulica zvlášť, potom
po rodinný dom p. R. Krajčiho a na stanicu. Keď nám nikto nezavolá, ja neviem, že je nejaký problém.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Mne to povedia občania, ktorí chodia na prvý autobus.
Róbert Boháčik, poslanec MZ - Ľudia dobre vedia, že to má mesto a na starosti my, tak neviem, prečo
to vypisujú po internete, miesto toho, aby nám zavolali.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Ja neviem, či vypisujú, ale mne osobne to povedia, ale aj sám to vidím.
Ing. Karol Kubíni, poslanec MZ - Ide o železničiarov.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Túto tému by som uzavrela, takto, že občania v takomto
prípade nech sa občania obrátia priamo na SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. alebo na mestský úrad, kedy
to bolo a na ktorej ulici, aby sme to neriešili spätne. A môže sa stať aj to, keď bude samospráva
financovaná tak ako je, že verejné osvetlenie budeme musieť vypínať, pretože nebudeme mať dostatok
finančných prostriedkov a potom sa nebudú mať kde sťažovať. Pretože nárast elektrickej energie sú
nesmierne a prichádzajú samosprávy k tomu, že budeme sa musieť združovať a vysúťažiť ceny. A nikto
z nás nie je burzový maklér, aby vedel cenu elektriny stlačiť a vysúťažiť behom piatich minút za nízku
cenu. Aj toto nás bohužiaľ čaká, ako asi viete, v mnohých obciach to už takto funguje. Ak spätne
nesvietili svetlá, my to nevieme napraviť, ale vieme tomu predchádzať. Nech sa občania ozvú, pretože
na facebooku to nikto nevyrieši.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Ja som na to tu, aby som to tu tlmočil.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Tlmočil ste, ale spätne to nikto nevyrieši.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Mal som telefonáty, 27., 28. februára, cez deň svetlá svietili a v noci boli
vypnuté.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Ak si pamätáte, bolo to po tých
veterných dňoch. Hlavne v Rimave sme našli taký úsek, kde sú voľné drôty, tak mohli sa spliesť drôty
verejného osvetlenia s fázou elektriky, tak sa bohužiaľ tie svetlá rozsvietia, ale vtedy sa ten elektromer
netočí. Je to problém nájsť. Je tam jeden úsek, ktorý rovno pri spádoch hore v Rimave od firmy
p. Kardoša rovno ponad železničnou traťou, vo výške 15m od zemi, nie je tam žiaden prístup
s technikou, robíme tu ručne rôznymi papekmi. O tom vieme, preto svieti cez deň.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Občania sa nesťažujú, že o polnoci nesvieti, ale sťažujú sa len vtedy keď
nesvieti, keď idú ráno do roboty.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Keď to svieti cez deň, je problém
tento čo som spomínal, kým ho nájdeme a zistíme, nejde to zo dňa na deň. Sú tu časté výpadky
elektrickej energie a vtedy sa stane, že vyhodí napríklad hlavný istič alebo poistku na niektorej vetve
a nesvieti komplet celé osvetlenie. Pán Boháčik ako aj ja, keď vidíme, že je problém na niektorej vetve,
ihneď sa snažíme to napraviť, aj v noci.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Dňa 13.03.2022 sme sa boli previesť po Tisovci a na Rimavskej Píle. V osade
môžem povedať, že tam bol poriadok. a to čo si tam navozili, tak si opravili - zateplili s tým chatrče. Čo
sa týka osady, neviem kde sa tí občania podeli, ale behali tam len deti.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Mgr. Bagačka interpeloval iné veci - skutočnosti.
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Milan Šlajfer, poslanec MZ - Možno som bol v osade viackrát, ako bol Mgr. Bagačka.
Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MZ - Koľkokrát ste bol na Rimavskej Píle, ja tam žijem celý život, tak
vidím, koľko a kto prejde okolo.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Tiež sme si prešiel Tisovec, všetky ulice v meste. Od Hradovej smerom ku
križovatke, taktiež ku p. Š. Sabovi, to je samá diera na ceste taktiež od Srdiečka po konzum. Mal som
telefonát a mám sa opýtať, ako stojíme s prechodom pre chodcov pri COOP Jednote na Daxnerovej
ulici.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Prechod pre chodcov nie je ešte schválený.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Chcem sa opýtať, či ten zoznam neplatičov, ktorí je zverejnený, je aktuálny?
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Áno je aktuálny. Kontrolórka mesta na Ekonomickej komisii
navrhla vyčleniť čiastku finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, aby sme mali prostriedky na
exekúcie občanov, ako sú neplatiči. Takže pripravuje sa to.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - Môžem skonštatovať, že ako sa začali zálohovať fľaše, tak sa nám časom
odbúra počet kontajnerov na plasty, nebudú potrebné tam 3 kontajnery alebo bude stačiť jeden.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Plasty nie sú len fľaše a plechovky, ale aj sú to aj iné plasty.
A budem rada, keď nám tých kontajnerov bude ubúdať. Chcela by som ešte poinformovať, že máme
navrhnutý rozpočet a dokončuje sa projekt chodníka na Šťavicu. Budeme sa musieť ešte o tom baviť,
kedy by sme mohli vypísať verejné obstarávanie na realizáciu chodníka. Ing. Igor Kokavec tento projekt
dokončuje. A bude to musieť prejsť v Komisii výstavby a rozvoja mesta a tiež v Ekonomickej komisii.
Milan Šlajfer, poslanec MZ - To by mohli aj tie diery na uliciach poplátať.
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta - Nie. To je ďalšia vec, ak si dobre pamätám, na minulom
zasadnutí mestského zastupiteľstva som hovorila, že cesty sa prejdú v jarných mesiacoch. A je potom
na Vás poslancoch, ako sa rozhodnete a koľko sa investuje z Rezervného fondu do ďalšieho asfaltovania
a opravy chodníkov a ciest v meste. Bola by som rada, aby sa to neodkladalo na koniec roka, ako to
bolo v minulom roku. Ideálne by to bolo robiť už koncom leta.
Ing. Štefan Bálint, riaditeľ spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. - Chcel by som informovať, že
účtovnú závierku za rok 2021 za SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o. sme nemohli teraz predložiť, nakoľko
nemáme ešte doručené niektoré dodávateľské faktúry za energie. Preto sme požiadali o odklad
podanie daňového priznania. Takže v najbližšej dobe bude predložená správa o hospodárení a plán
hospodárenia.

ZÁVER ROKOVANIA
Program zasadnutia mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný. Primátorka mesta poďakovala prítomným
za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila o 19:11 hod.

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

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

Ing. Eva Kučeráková
prednostka mestského úradu

Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC

Overovatelia
Róbert Boháčik
..............................................
Ing. Róbert Buchta ..............................................

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