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O troch tisovských grošoch
Rozprávka spisovateľa Dobšinského o Troch grošoch je aktuálna aj v terajšej dobe. Zlaté ekonomické pravidlo už bolo zákonom v ľudských spoločenstvách
v dávnej i nedávnej minulosti. Pôvodný výrok rozprávky: Jeden groš požičiavam, z druhého žijem a tretí vraciam. Teraz sa to zmenilo, požičiam, rovná sa
investujem. Ostatné stále platí, keď sa to poruší, spoločnosť bude mať nielen ekonomické ale aj sociálne štrbiny a môže to viesť ku krachu a biede. Slovenské
rodiny, ktoré toto pravidlo dodržiavajú, majú stále šancu prosperovať a spokojne žiť. Slovensko sa začalo ponáhľať k spotrebnému životnému štýlu , snažíme sa
dobehnúť životnú úroveň Západnej Európy. Na júnovom zasadnutí poslancov poslancov Mesta Tisovca a Rim. Píly bol hlavný bod- Záverečný účet za rok 2016.
Vyčíslený prebytok hospodárenia v sume 309 000,-€ , svedčí o dodržiavaní pravidla „ O troch grošoch“ i napriek pohľadávke cca: 150 000,- €, nezaplatené dane,
likvidácia odpadu je prebytok vysoký a je z čoho investovať. Boli schválené aj odmeny poslancom za funkcie konateľov, členov dozorných rád a osobitná odmena
pre viceprimátora. Tradíciou sa stalo u poslankyne p. Homoľovej vzdanie sa časti odmeny v prospech folklóru a športovcom, pod vedením p. Lopušného. Podpora,
aj takáto, je dôležitá pre občanov, ktorí venujú svoj čas a schopnosti pre verejnosť. Pokora a odvaha takýchto ľudí je potrebná v tejto dobe , ktorá je silne
poznačená konzumným spôsobom života. Potrebujem vzory hlavne pre deti a mládež k ich motivácii dosiahnuť dobré výsledky v športe a živote. Slávnostne
zasadnutie poslancov bolo korunované udelením Ceny primátora tým, ktorí povýšili svoje schopnosti pre spoločenstvo Tisovca: Pán Caban, za prínos v oblasti
zozbierania historických fotografií, p. Lapšanský, geniálny klavírista a hudobná osobnosť Slovenska, p. Rúfusová za dlhoročné vedenie, dirigovanie Mužského
tisovského spevokolu a p. Hutka za dielo o historických udalostiach počas SNP v Tisovci. Cena mesta Tisovca nebola tohto roku udelená. Uznanie získali chlapci,
ktorí sa zúčastnili hasenia požiaru na Kášteri a obyvatelia sídliska pri Rimave v dolnej časti Tisovca za unikátne usporiadanie okolia bytoviek a kvetinovú výzdobu.
Je to uznanie osobných schopností a rešpektovanie verejných hodnôt. Verejné hodnoty, ktoré nás obklopujú, tvoria práve takýto ľudia. Je to vlastne investícia do
budúcnosti a tým sa nám treba zaoberať, aby mladí ľudia a budúcnosť nás netrestala za stratu takých hodnôt ako sú : Zodpovednosť, predvídavosť, úcta. To je
ten „groš“, ktorý treba vracať, na to netreba zabúdať. Do akej miery sa to darí aj tým , ktorých sme zvolili, môže každý občan posúdiť, len si treba nájsť trocha
času. Historický zub času nám pohltil piľanský futbal, Dobrovoľný hasičský zbor, stolný tenis, lyžovanie, volejbal. Oživená turistika len ťažko nahrádza tieto do istej
miery vzácnosti Tisovca. Združovanie občanov v histórii Tisovca má silnú tradíciu v oblasti poľovníctva, divadelníctva, športu. Robili sa v minulosti aj prešľapy
v kolektivizácii, poľnohospodárska výroba sa len pomaly vzmáha, tradičný chov oviec, dobytka sa znova stáva prémiou Tisovca. Len na Slovensku sa udomácnil
výraz: Nikto za nič nemôže. Hlavne aj vrcholoví politici nám to často predostierajú ako hlavné mediálne jedlo , spoliehajú sa na nás občanov, že to vyriešime za
nich. Na pozdvihnutie Tisovca mám treba nielen ekonomické ale aj politické riešenie. Pravidlo o „Troch grošoch“ musí byť vyvážené, to treba mať na zreteli,
uplatňovať ho musíme nielen v rodinách ale aj tu v Tisovci. Rešpekt aj miestnej polície treba ešte budovať, pokuty sú len operatívne riešenie, treba naplniť heslo,
ktoré majú na vozidlách: Pomáhať a chrániť Leto a dovolenky nám o tomto dávajú námet na rozmýšľanie, istotne to stojí za to, veď chceme tu žiť v Tisovci
a Rim.Píle, bezpečne a spokojne.
Vladimír Pašiak

Lásku mal na perách,
dobrotu v srdci,
poctivosť vo svojej duši.
Dňa 30.júna 2017 si pripomíname
rok, čo nás navždy opustil milovaný
manžel, otec, starý otec, priateľ pán
Jozef Kuzmík.
S láskou spomínajú manželka Júlia,
dcéry Katarína a Karin s rodinami.

Okienko stavebnej komisie

Často sa na členov stavebnej komisie
obracajú občania, ktorí sa prišli
poradiť, ako upraviť fasádu domu
alebo chalupy podľa starej
fotografie. Jedná sa najmä
o doplnenie šanbrán okolo okien
a dverí, ale aj ďalšie ozdobné
stavebné prvky. Každý, kto trošku
rozumie stavebným prácam, vie,
koľko roboty mal v minulosti murár,
štukatér alebo remeselník
s vytvorením peknej fasády.
Výsledok ich zručnej práce obdivujú
celé generácie, pričom mestá
a dedinky, ktoré majú takéto domy
zachované a udržiavané, nemajú
problém ani o turistov. Smutné je, že
túto prácu našich predkov
nepremyslene ničíme, nehovoriac o
tom, že tým porušujeme aj stavebný
zákon za čo hrozia vysoké pokuty.
Preto stavebná komisia bude
častejšie kontrolovať neohlásené
prestavby a úpravy fasád, ako
aj nepovolenú stavebnú činnosť
občanov v našom meste. Kde sme sa
posunuli: Pôvodný dom Františka
Hortenského okolo roku 1920,
svojvoľná prestavba a jej výsledok.

Inzercia
Predám 4-izbový byt na Jesenského ulici
Cena: 15 000.00 €
Kontakt: 0918598664
Predám 3-izbový byt na Daxnerovej ulici 958, výmera 83 m2, úplná rekonštrukcia,
možnosť kúpy aj so zariadením.
Cena: dohodou
Kontakt: 0944042240
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XXIII. Dni mesta Tisovec máme za sebou
Významné mestské kultúrne podujatie máme za
sebou. V sobotu v nočných hodinách utíchli
zvuky, tóny, hlasy a rozplynuli sa vône XXIII.
ročníka Dní mesta Tisovec. Dni mesta. Príležitosť
stretnúť známych, ktorých sme dlhšie nevideli,

Košičiar, Vratko Košičiar, Noel Danko, Martin
Kubinec, Matúš Őzsi, študentom EGT (Peter
Kurek, Miroslav Valko, Pavol Golian, Adam
Slanina) bude ocenenie odovzdané pri najbližšom
stretnutí, nakoľko boli odcestovaní. Zámerom
Mesta Tisovec je každoročne oceniť z úrovne
primátora mesta - ďakovným listom a vecnými
cenami – najlepších žiakov Základnej školy Dr.
Vladimíra Clementisa. Tohtoročnými ocenenými
boli Laura Boháčiková a Jakub Smital za výborný
prospech dosahovaný počas celých deviatich
rokov štúdia v Základnej škole Dr. V. Clementisa,
za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Tisovec
v športových a vedomostných súťažiach. K
ďalším oceneným patria aj obyvatelia bytovky
1109 na Daxnerovej ulici, ktorí sa príkladne
starajú o svoje životné prostredie a touto svojou

posedieť s priateľmi, zabaviť sa, čo to nakúpiť. K
priateľom počítame aj tých z našich družobných
miest – z Ludgeřovíc (ČR), Putnoku (MR), Pivnica
(Srbsko), Tatui Magelaus (Rumunsko). Tie
tohtoročné sa konali v dňoch 30. júna – 1. júla
2017. V piatok popoludní sa v telocvični ZŠ začal
tradičný volejbalový turnaj o Pohár primátora
mesta, ktorý každoročne organizuje nadšenec
volejbalu, Jaroslav Lipták. Tóny štátnej hymny v
podaní Mužského spevokolu Dr. Sama Daxnera
otvorili slávnostné zasadnutie mestského
zastupiteľstva spojené s oceňovaním osobností
mesta Tisovec, ktoré je už roky súčasťou Dní
dobrovoľníckou prácou sa zapájajú do aktívnej
mesta . V piatok30.júna 2017 si v kinosále MsKS
účasti na živote mesta a posilňujú vzťah ľudí k
mestu, v ktorom žijú. Ocenenie za všetkých
prevzal pán Dušan Antal. Mesto Tisovec udržuje
priateľské vzťahy s mestami a obcami viacerých
krajín sveta. Ako prvé boli nadviazané
partnerské vzťahy s maďarským mestom Putnok
už pred 20 rokmi. Za roky spolupráce sa vytvorili
neformálne vzťahy v širokom spektre života
obidvoch miest. Pán Barnabás Tamás, primátor
mesta Putnok, prevzal ocenenie za 20- ročnú
partnerskú spoluprácu, za udržiavanie dobrých
vzťahov v oblasti kultúry, školstva a cestovného
ruchu. Tohto roku si Evanjelické gymnázium
pripomína 25 rokov svojej existencie a za tie
z rúk primátora mesta Petra Mináča prevzali
ocenenia Tisovčania, ktorí sa zaslúžili osobitým
spôsobom o rozvoj nášho mesta a zároveň sa
stali inšpiráciou pre nás všetkých do budúcnosti.
Dňa 30. marca 2017 v mestskom rozhlase ozvala
správa – horí Kášter. Oheň sa v prudkom kopci
šíril rýchlo a plamene dosahovali aj niekoľko
metrov, zhoreli viac ako tri hektáre štátnych
lesov. Na výzvu hasiť les zareagovali okrem
hasičov a lesníkov aj desiatky obyvateľov mesta.
Priniesli hrable aj motyky. Boli tu aj deti. A práve
tých najmladších primátor mesta ocenil
ďakovným listom a okresný riaditeľ Hsičského a
záchranného zboru v Rimavskej Sobote, pán
roky na jeho čele stála pani Helena Pašiaková.
Bola pri jeho zrode, prežívala s ním všetkých 25
rokov. Primátor mesta poďakoval pani Pašiakovej
za všetky tie roky práce pri zveľaďovaní školy,
ktorá prostredníctvom svojich študentov
reprezentuje mesto Tisovec aj na mnohých
medzinárodných akciách. Cena primátora mesta
je verejné ocenenie udeľované osobám, ktoré sa
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta,
o šírenie jeho dobrého mena, ďalej sa udeľuje za
vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky
či inú záslužnú činnosť v prospech mesta alebo
jeho obyvateľov. Tie tohtročné boli udelené
Marek Laššák, vecnými cenami. Ocenenie za
nasledovným občanom: Pán Július Caban získal
odhodlanie a osobné nasadenie pri boji s ničivým Cenu primátora mesta za záchranu a šírenie
živlom a zachovanie krásnej tisovskej prírody si
vzácnych obrazových dokumentov, za vytvorenie
prevzali: Dominik Cavar, Pavel Šebo, Martin
širokej komunity občanov so záujmom o miestnu

históriu, za prezentáciu histórie Tisovca a m.č.
Rimavskej Píly. Cena primátora mesta bola
pánovi Dušanovi Hutkovi udelená za rozsiahlu
publikačnú a dokumentárnu činnosť, za zásluhy

pri propagácii historického odkazu vojenskej
histórie, ktorú spája s históriou mesta Tisovec.
Pani Gabriela Rufusová získala Cenu primátora
mesta pri príležitosti 140. výročia Mužského
spevokolu Sama Daxnera za vynikajúce výsledky
dosiahnuté v oblasti zborového spevu, za 30ročné vedenie mužského spevokolu a úspešnú
reprezentáciu mesta Tisovec doma i v zahraničí.
Pán Marián Lapšanský získal Cenu primátora
mesta pri príležitosti životného jubilea, za šírenie
dobrého mena mesta Tisovec doma i v zahraničí,
za vysoko profesionálnu umeleckú činnosť a za
obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi
tvorivými umeleckými výkonmi. K blahoželaniu

sa pripojila aj mladá, talentovaná speváčka
Vladka Brveníková, ktorá síce žije v Brezne, no
jej korene siahajú aj do nášho Tisovca. Vladka je
laureátkou celoslovenskej súťaže v sólovom
speve populárnej piesne pre žiakov základných
umeleckých škôl BOJNICKÁ PERLA, kde v máji
2017 zvíťazila v konkurencii 150 nádejných
spevákov. Vladku odborne vedie a pripravuje
pani učiteľka Lenka Pavlíková zo Súkromnej
základnej umeleckej školy v Polomke.
Vyvrcholením kultúrneho programu bola Pianová
show v podaní vynikajúceho Jozefa Hollého. V
sobotu 1. júla počasie s nami troch zacvičilo a
zobudili sme sa do upršaného rána, napriek
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Možno aj jarmok prišiel o časť obchodníkov i
kupujúcich, ale počasie zatiaľ ovládať nevieme. Ani
dážď však nepokazil náladu na Kotlíkových
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výborným babguľášom, 2.miesto patrí Vichodčanom
s výbornou bryndzovkou a 1. miesto a putovná cena
– dienko - zaslúžene patrí družstvu Smer-SD, veď
svoj držkový perkelt vypredali za neuveriteľných 7

nádvorí Radnice stretli deti a rodičia na veselom
divadelnom predstavení s pesničkami ZLATOVLÁSKA
Divadla pod balkónom z Banskej Bystrice. Mladých
poslucháčov určite potešilo vystúpenie kapely INE

špecialitách vo dvore MsKS. V tomto roku sa do
minút! Všetky družstvá obdržali malé ceny a víťazi aj
súťažného zápolenia zapojilo 11 družstiev: PZ
„niečo na občerstvenie“. Nesmieme zabudnúť ani na
Voniaca – divinový guľáš, Fantastická štvorka
ľudovú hudbu, ktorá vytvárala dobrú atmosféru a
(ôsmaci ZŠ Tisovec) – guľáš, OZ Naša Sobota –
náladu celé dopoludnie. Keďže popoludní sa aj
kapustnica s mäsovými guľkami, Trio Ribessa –
počasie umúdrilo a slniečko svietilo, ďalší program
guľáš, OZ Hrava Sova – gemerské guľky, Ockovia zo už bežal bez problémov na tribúne pri základnej

KAFE, veď zaplnili celé priestranstvo pred tribúnou.
Ale to, čo sa dialo počas koncertu Dalibora Jandu, to
Tisovec ešte hádam nezažil. Podľa ŠPZ-tiek
odstavených áut sa tu stretlo aspoň pol Slovenska
od východu po západ, i od severu po juh. Diváci
zaplnili úplne všetky miestečká, spievali, tancovali,

Stonožky – Babguľáš, Smer – SD -držky, DS Daxner
– tľapkance, Divadlo J. Čemana zo Srbska – fazuľa,
Starostovia Gemera-Malohontu – kapustnica,
Vichodčania (Dušan Verkin, víťaz z roku 2016) –
bryndzovka so zemiakovými plackami. Odborná
porota v zložení Zuzka Karasová z Kôlničky, Janette
Balážiková zo školskej jedálne ZŠ Tisovec a Ladislav
Reguli, odborný učiteľ z Hotelovej akadémie v
Brezne, ktorý prijal naše pozvanie a bol veľmi

škole. Hneď v úvode sa predstavili naše tisovské
Mažoretky a Mažoretčatá a svoje umenie nám
predviedli aj veľmi úspešní športovci z Taekwondoo
klubu Hnúšťa-Tisovec.
Neskôr svoje umenie ovládať telo ukázali deti a
športovci z Back to Elements. Ich priaznivci a
nadšenci nešetrili potleskom a nie jeden z nás
obdivoval ich silu, sústredenie i vypracované telá.
Potom pódium patrilo spevákovi známych šlágrov

spokojný s atmosférou i ľuďmi v Tisovci, mali naozaj
ťažkú úlohu vybrať to najlepšie z pripravovaných
špecialít. Nakoniec rozhodli takto: Motivačnú cenu za
snaženie, odhodlanie a veľkú samostatnosť získalo
družstvo Fantastická štvorka, 5.miesto obsadili
členovia DS Daxner s tľapkancami, 4.miesto patrí
Starostom Gemera-Malohontu a ich domácej
kapustnici, 3.miesto získali Ockovia zo Stonožky s

Ľudovítovi Kašubovi, ktorého diváci poznajú aj z
televíznych obrazoviek. Potešil nejedno oko, ucho i
srdce divákov, ktorí nielen počúvali, ale si i
zatancovali. Ľudia si pochvaľovali aj vystúpenia
folklórnych súborov – či už nášho DFS Čížiček alebo
FS Tisovec, ale obrovský potlesk si vyslúžili aj
členovia FS Urpín z Banskej Bystrice, víťazi
televíznej súťaže Zem spieva. Medzi tým sa na

tlieskali. Výborná nálada, skvelé piesne – čo viac
dodať. Po nádhernom ohňostroji sa noc niesla v
znamení Twenty five Expres party s Julom Viršíkom
v spoločenskej sále MsKS. A prosím, všimli ste si
moderátora programov na tribúne? V tejto úlohe sa
nám všetkým predstavil a bohatým programom nás
sprevádzal dnes už absolvent EGT, Andrej Lacko,
ktorý pochádza z malebnej obce Žaškov na Orave,
no Tisovec mu za 5 rokov štúdia prirástol k srdcu.

Ďakujem mu za ochotu prísť späť do Tisovca, za
nadšenie, akým sa svojej úlohy zhostil a želám mu
veľa úspechov v ďalšom štúdiu na vysokej škole.
Verím, že sa v Tisovci ešte stretneme. Počas
tohtoročných Dní mesta Tisovec sme videli i zažili
všeličo. Verím, že pripraveným programom sme
potešili väčšinu z Vás a že zostanú príjemnou
spomienkou až do Dní mesta v roku 2018.

Najkrajšia kniha a propagačný materiál Slovenska za rok 2016

tomu ľudia možno aj ocenili ochladzujúci dážď a
nedali sa ním znechutiť. Zrušiť sme museli len
detské predstavenie POLEPETKO žiakov ZŠ
Tisovec, no určite nájdeme vhodný čas na
reprízu ich divadelného predstavenia. /str,7/

MESTO TISOVEC, Mestská knižnica A.H.Škultétyho Vás pozývajú na výstavu
NAJKRAJŠIA KNIHA A PROPAGAČNÝ MATERIÁL SLOVENSKA za rok 2016 v
priestoroch Mestskej knižnice A.H.Škultétyho v čase otváracích hodín v dňoch 10.26. júla 2017
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NAŠI – Milan Šlajfer
Prinášame vám v rubrike NAŠI rozhovor s
občanom Tisovca p. Milanom Šlajferom
-majstrom ČSFR vodičov autobusu
Ako si sa dostal k povolaniu šoféra
autobusu?
Od malička ma lákal volant, nasledoval som
svojho otca a brata. Otec bol úradníkom a
neskôr sa stal vodičom. Tomuto povolaniu
ostal verný až do dôchodku. Brat je takisto
vodič.
V 1992 si sa ako mladý 30- ročný vodič
autobusu zúčastnil Majstrovstiev
Slovenska v Bratislave.
V tom roku mi vedúci navrhol účasť na
Majstrovstvách Slovenska vodičov autobusov,
ktoré sa konali v máji. Podarilo sa mi
zabodovať a postúpil som na Majstrovstvá
ČSFR, ktoré sa konali 21.6.1992 v Brne.
Koľko pretekárov sa Majstrovstiev
zúčastnilo?
Zo Slovenska nás išlo 12 a z Čiech takisto 12,
v kategórii autobus. Trať bola postavená na
brnenskom veľtrhu. Keď sme v piatok prišli na
miesto, českí pretekári končili na tej istej trati
české majstrovstvá a tak mali oproti nám
veľkú výhodu. Rozlosovanie sa uskutočnilo
formou Čech – Slovák. Ja som štartoval v
sobotu medzi prvými. Po absolvovaní prvých
disciplín za mnou prišiel redaktor Čs. rozhasu,
p. Lukáč, ktorý uvádzal známu reláciu Pozor,
zákruta! Oznámil mi moje víťazstvo. Veľmi
ma to potešilo, keď som sa postavil na stupeň
víťazov. Ceny odovzdávala Únia
profesionálnych vodičov ČSFR a osobitnú cenu
mi odovzdal uznávaný jazdec Paríž – Dakar,

Karel Loprais.
Po ukončení Majstrovstiev ČSFR
pokračovala súťaž ďalej ako
Majstrovstvá Európy?
Prvým trom bolo povedané, že sa chystajú ME
vo Fínsku, v Tampere, v roku 1993, ktoré sa
však nekonali, ale sa uskutočnil náhradný
pretek v Nemecku za účasti pretekárov z
Južnej Afriky, Botswany, Nemecka,
Holandska, Belgicka, Rakúska. Boli to vlastne

Majstrovstvá sveta. Pretek trval 4 dni. Z 98
účastníkov som skončil na 12. mieste. Bolo to
náročné, nakoľko si musíte ako pretekár
sadnúť do auta, ktoré ste nikdy predtým
neriadili. Nemali sme ani možnosť tréningu.
Proste vyhlásia štart a vy sa učíte za jazdy.
Prečo si posledný Majster ČSFR v
histórii? Nekonali s ďalšie ročníky?
Bol som členom medzinárodnej únie profi
vodičov, no bohužiaľ, generálny sekretár únie
náhle zomrel a únia skončila svoju činnosť, čo
považujem za veľkú stratu.
Ako ovplyvnilo víťazstvo Tvoju kariéru a

školy, v ktorej môžu počkať na spoje domov,
uvariť si čaj, ohriať jedlo, zahrať spoločenské

hry, zrelaxovať v príjemnom prostredí
a urobiť si domáce úlohy. Je to i priestor,
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Príbehy z vojny: Vojnové osudy Pavla Dianišku – Galíka
zamestnanie?
Ťažko povedať. Disciplína, v ktorej som
zvíťazil, nie je a ani nebola tak poplulárna a
známa, preto sa moje úspechy akosi nedostali
na povrch a do povedomia Tisovčanov. No aj
napriek tomu sa mi stala milá vec. Počas
pretekov sa brnenského veľtrhu zúčastnili
pracovníci bývalých ZŤS Tisovec a na moju
počesť mi vyrobili banner MAJSTER ČSFR
1992, ktorý som hrdo nosil na prednom skle
môjho autobusu.
Ako vidíš budúcnosť autobusovej
dopravy na Slovensku?
Myslím si, že najdôležitejšia je bezpečnosť
cestujúcich. Je dôležité, aby vodič autobusu
bol človek s praxou, zodpovedný a zrelý na
svoje povolanie.
Spomenul si niekto po 25 rokoch na tvoj
úspech?
Samozrejme. Bol som pozvaný na
Majstrovstvá Českej republiky vo Vysokom
Mýte ako posledný majster ČSFR, nakoľko v
roku 1993 bola republika rozdelená.
Milan, čo Tvoja ďalšia záľuba – hasiči?
Môj otec bol zanietený hasič. Vyhrali napr. V
Prahe na Strahove 1. cenu – požiarnícke auto,
ktoré skončilo v Rim. Zalužanoch a je tam
dodnes. Absolvoval som temer všetky funkcie
– hasič, strojník, veliteľ. Je to moja
celoživotná vášeň.
Milan, prajem ti ešte veľa bezpečných
kilometrov bez nehody a ďakujem za
rozhovor.
/Rozhovor viedol Michal Stejskal/

Nalaďme sa na správnu vlnu
SOŠ v Tisovci úspešne podporuje aktivity
smerujúce k uskutočneniu všeobecne
prospešných cieľov i prostredníctvom
projektov. Posledným, v podstate už úspešne
realizovaným, projektom je grantový program
Bezpečne v komunite – bezpečne doma.
Projekt bol podporený Nadáciou pre deti
Slovenska a poisťovňou Kooperatíva
z nadačného fondu Deti v bezpečí.
Programovou oblasťou projektu je
bezpečnosť mladých ľudí v komunite
a realizuje sa v priestoroch našej školy
v časovom horizont 1. január 2017 až 30. jún
2017.
Cieľom projektu bolo vytvoriť v škole
oddychovú bezpečnú zónu pre študentov
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v ktorom sa realizujú nekonvenčné vyučovacie
hodiny etiky, občianskej náuky a konverzácie
v anglickom jazyku.
Miestnosť bola dizajnérsky navrhnutá
študentmi odboru grafik digitálnych médií
a je spravovaná žiackou školskou radou. Celý
projekt bol a je o spoločných aktivitách
žiakov všetkých odborov pod odborným
dohľadom a vedením pedagógov.
Slávnostným aktom prestrihnutia pásky
riaditeľkou školy Ing. Annou Kožiakovou sa
renovované priestory 4. mája 2017 odovzdali
do užívania a veríme, že svoj účel budú plniť
v súlade s našimi očakávaniami.
PaedDr. Zora Kéryová

Stroje UDS v Moskve
Dňa 30.mája až 3.júna 2017 sa konal medzinárodný strojársky veľtrh CTT - expo v Moskve, Ruskej
federácii. Okrem skoro všetkých svetových renomovaných výrobcov stavebnej techniky bolo po niekoľkých
rokoch opäť vidieť stroje UDS vyrábané v Tisovci. Veľtrh počas 5 dní návštívilo vyše 100.000 návštevníkov
a obchodných partnerov z významných ruských spoločností, ruských štátnych podnikov a zástupcov
Ministerstiev obrany a Ministerstva Ruskej federácie pre špeciálne situácie. Pre CSM Industry s.r.o so sídlom
v Tisovci to bol veľmi dôležitý okamih na opätovnú prezentáciu strojov UDS ruským zákazníkom z dôvodu
navrátenia sa na tento trh a zároveň prišlo aj k uzavretiu dôležitej dohody o spolupráci a výhradnom
zastúpení pri predaji UDS strojov na Ruskom trhu so spoločnosťou OOO SDT-IMPEX so sídlom v Moskve, v
Ruskej federácii ako výhradným zástupcom na tomto trhu. Ruský partner sa okrem odoberania UDS strojov
zaviazal vybudovať obchodnú a servisnú sieť pre CSM v Ruskej federácii. Pre slovenskú spoločnosť to môže
znamenať nový začiatok oživenia výroby v Tisovci, nakoľko ruský trh bol a je historicky výzanmný pre
dodávku UDS strojov. "Po stabilizácii spoločnosti a vybudovaní si opätovnej dôvery predpokladáme v
budúcom roku navýšenie výroby a dodávok UDS strojov do Ruskej federácie prostredníctvom nášho
obchodného zástupcu. Prezentovanie sa na tomto veľtrhu bolo z dôvodu prezentácie a obnovenia dôvery pre nás veľmi dôležite”, povedal po podpise zmluvy
s ruským partnerom konateľ spoločnosti CSM Industry s.r.o. Tomáš Maroš.

operácií slovenskej armády. Najprv to bol konflikt s
Poľskom a keď Nemecko vyhlásilo vojnu
Sovietskemu zväzu, dostal sa v Slovenskej rýchlej
divízii do Ruska. Tam pôsobil v roku 1942, keď ich
pri Rostove na Done obkľúčili a rozbili sovietske
vojská. Časť vojakov sa vtedy dostala do zajatia,
mnohým sa po boji podarilo dostať cez rieku Don
a Azovské more. Zajatí vojaci sa potom dostali do
čs. armády pod velením Ludvíka Svobodu, ktorá
vznikala v Sovietskom zväze. Môj otec nepadol do
zajatia, ale po úteku so siedmimi kamarátmi sa
pokúsil o návrat domov tak, že časť cesty sa tajne
zviezli nákladnými vlakmi. Boli natlačení v brzdovej
búdke vagóna a po určitom čase sa striedali.
Neviem odhadnúť, koľko im trvala cesta, no

Môj otec Pavel Dianiška sa narodil v Tisovci,
v roľníckej rodine. Rodičia mali okrem neho ešte
staršieho syna Jana a dcéru Máriu. Detstvo chlapcov
hneď na začiatku poznačila rodinná tragédia. Ako
šesťročnému Pavlovi zomrela mama a keď mal
dvanásť rokov, zomrel mu aj otec. Sestra Mária ako
najstaršia už vtedy slúžila v Rimavskej Sobote. Po
smrti otca sa súrodenci dohodli, že chlapci odídu
z Tisovca slúžiť do Čerenčian. Tam ich prijala do
služby bezdetná rodina Bárdiovcov. V tejto rodine
potom pomáhali a pracovali na ich majetku. Čo si
vyrobili, sa podľa vzájomnej dohody delilo na
polovicu. Väčšina práce na majetku však bola na
staršom bratovi Janovi. Pavol len vypomáhal, lebo
musel ešte chodiť do základnej školy. Po jej
skončení nastúpil na dva roky do poľnohospodárskej
školy v Rimavskej Sobote. Potom sa určitý čas
venoval prácam pri dome a na spoločnom majetku.
Toto obdobie trvalo zhruba od roku 1934 do 1937,
keď nastúpil na základnú vojenskú službu. Po
skončení vojenčiny sa vrátil načas do Čerenčian. Po
vzniku Slovenského štátu sa formovala nová
slovenská armáda. Podľa nového branného zákona
bol znovu povolaný do armády, kde sa rozhodol
podpísať službu a stal sa vojakom z povolania. Tak
sa preňho začal kolotoč vojenskej služby. Začínal
najprv ako vojak pri delostrelcoch. Po vypuknutí
vojny sa zúčastnil takmer všetkých vojenských

nakoniec sa dostali všetci ôsmi až do Žiliny. V Žiline
sa potom môj otec prihlásil v kasárňach a nastúpil
naspäť do služby v armáde. Medzitým však bol
obžalovaný z dezercie a súd v Bratislave ho odsúdil
na trest smrti. Až po vzhliadnutí materiálov z frontu
od jeho nadriadených mu generál Ján Strcula trest
zmiernil na väzenie alebo sa miesto väzenia mohol
vrátiť na front. Lenže situácia sa zmenila – sovietske
vojská prešli do ofenzívy a celá vojna sa začala
vyvíjať v ich prospech. Na Slovensku sa vtedy tiež
zmenilo viacej vecí. Tajné prípravy na vyhlásenie
Slovenského národného povstania už boli v plnom
prúde. Môj otec bol medzitým zaradený

k delostreleckej jednotke v Ružomberku. Po
vypuknutí povstania jeho oddiel poslali do jednej
doliny blízko Ružomberka. Tam oddiel pri potláčaní
povstania zajali nemecké jednotky. Ocitol sa
vo väzení, z ktorého sa mu však podarilo ujsť.
Pomoc mu vtedy poskytol riaditeľ väznice, ktorý bol
náhodou jeho známy. Z uniformy a plášťa si obtrhal
výložky a snažil sa rýchlo získať civilné oblečenie, čo
sa mu však nepodarilo. V tom čase ho už hľadali
Nemci a pri kontrole ho znovu chytili. Nebolo však
možností ani času o každom všetko zisťovať. Pri
všetkom nešťastí mal aj šťastie, že ho vtedy presne
neidentifikovali. Z Ružomberka ich ako zajatcov
transportovali do Žiliny a potom do Nemecka.
Zajatci boli nasadení do baní a časť z nich robila aj
v lesoch. Tam ich zastihol koniec vojny a oslobodila
ich anglická armáda. Môj otec sa po oslobodení
zdržal ešte nejaký čas v Nemecku a po vybavení
všetkých dokladov sa vrátil domov. Po návrate sa
prihlásil a vrátil sa k armáde, pričom slúžil
v neďalekom Brezne. Po vojne, ale najmä po
februári 1948 sa začala meniť aj situácia v armáde.
V roku 1949 dostal rozkaz a musel nastúpiť na
trvalú dovolenku. Do armády sa už nevrátil, hoci mu
to bolo neskôr ponúknuté. Ostal pracovať ako
robotník vo Vápenke Tisovec, odkiaľ odišiel do
dôchodku. Zomrel v Tisovci 23. septembra 2001.
Podľa rozprávania svojho otca zaznamenal MUDr.
Ján Dianiška.

Fotografie:
1.
Vojak Pavel Dianiška ( 26. 9. 1918 – 23.
9. 2001)
2.
Pavel Dianiška ako vojak z povolania
3.
Medzi piatimi Tisovčanmi, ktorí slúžili
v Žiline pred 2. sv. vojnou, boli dvaja Dianiškovci.
Zľava druhý Pavel, piaty Samuel Dianiška

Vražda účtovníka Fildelfiho. Ako to bolo.
V Tisovskom mesačníku vo februári tohto roku
bol uverejnený príspevok od Ing. Dušana Hutku
„Príbeh z vojny. Prepad na Bánove“ o lúpežnej
vražde hlavného účtovníka tisovských železiarní
Jozefa Filadelfiho 11. novembra 1944. Ako
vinníka udáva Antona Vazača, známeho pod
prezývkou Antek, ktorý ako partizán
spolupracoval s Nemcami. Autor zrejme
vychádza z materiálov povojnového súdu. No ani
súdne materiály nie sú vždy spoľahlivé. Istú
pochybnosť vyvoláva už to, že Antek svoju vinu
v tomto prípade popieral. Ďalšiu pochybnosť
vzbudzuje to, že podľa popisu činu útoku sa
zúčastnilo 5 ozbrojencov. T. j. nemohol byť len
jediný vinník, muselo ich byť viac. To vyvoláva
viacero otázok: Súd sa zaujímal, kto to boli? Ak
nie, prečo? Čo je však rozhodujúce, sú fakty,
ktoré verziu súdu nielen spochybňujú, ale jej aj
odporujú. Jednou z nich je rádiogram
partizánskeho zväzku Chruščov z 12. novembra
1944, zrejme nadriadenému Ukrajinskému štábu
partizánskeho hnutia v Kyjeve, v ktorom sa
uvádza, že predchádzajúceho dňa na ceste z
(Pohronskej) Polhory do Tisovca jeho príslušníci
pod Radulovým velením granátmi zničili tri
osobné autá s akýmisi dôstojníkmi, pričom

ukoristili pokladnicu so 160 000 korunami. Je
zrejmé, že išlo o lúpež peňazí, ktoré patrili
robotníkom v železiarniach, pretože je prakticky
nemožné, aby v dobe, keď osobné autá jazdili
veľmi zriedkavo, v danej oblasti tom istom čase
došlo k dvom rôznym prepadom osobného auta
prevážajúceho peniaze v danej sume. Označenie
civilistov za dôstojníkov nemusí mýliť: bolo
bežné, že partizáni vo svojich hláseniach sa
nepridŕžali skutočnosti a zveličovali, aby ich
nadriadení boli s ich činnosťou spokojní. V tomto
prípade na to mali osobitný dôvod. Kópia tohto
hlásenia sa nachádza vo Vojenskom historickom
archíve v Bratislave, v Zbierke partizánske
hnutie, v škatuli č. 31, v inventárnej jednotke č.
377. Neskôr, v r. 1979 v Martine vo
Vydavateľstve Osveta, vyšiel preklad spomienok
Nikolaja Semionoviča Radula pod názvom
Blčiace Rudohorie. V nich na s. 95- 100 popisuje
aj daný prepad, i keď odlišne od daného
rádiogramu a tiež aj od skutočnosti. Napríklad
miesto troch áut spomína len dve, pričom
v jednom z nich mali byť gardisti a v druhom
nemeckí kolaboranti. No výslovne uvádza, že
ulúpili asi 200 000 korún, prevážali ich pracovníci
tisoveckých železiarní a boli určené na výplatu

ich zamestnancom. Na akciu dal podnet
slovenský partizán, znalý miestnych pomerov.
Veliteľ zväzku Chrušov Alexej Sadilenko s ňou
súhlasil. Okrem Radula sa jej zúčastnili Nikolaj
Čub, Parfij Litvin, Štefan Malík a Andrej Mráz. Že
pritom smrteľne zranili človeka, to už Radul
neuviedol. Meno človeka, ktorý dal podnet na
túto akciu, sa nachádzajú v spomienkach
odbojárky Anny Englerovej v Archíve Múzea
Slovenského národného povstania v Banskej
Bystrici, vo fonde XII, S(pomienka) 87/91.
V nich uvádza, že skôr nemohla napísať pravdu.
Podľa nej týmto odbojárom bol Ondrej Klokoč,
v r. 1944 predseda okresného vedenia
Komunistickej strany i Okresného národného
výboru v Hnúšti a na začiatku „normalizácie“
predseda Slovenskej národnej rady. Englerová
uvádza, že v čase činu býval na osamelom
mieste nie so svojou rodinou, ale s milenkou
Gizelou Švantnerovou. Aby mal peniaze na jej
vydržiavanie, prehovoril Sadilenka na túto lúpež.
Časť lupu si ponechali partizáni, časť mal dostať
on. Niekedy obvyklý pohľad na dejiny nemusí
odpovedať skutočnosti.
Peter Bielik
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odpočítané trestné body). Až 37 kôl sa 6.A
triede podarilo odniesť pohár vody bez
rozliatia, v tlačení fúrika sa najviac darilo 6.B
triede, ktorá bez pádu odtlačila fúrik 51x, 21
správnych párov v pexese a 4 kolá na letných
lyžiach sa podarilo až 2 triedam - 7.A a 7.B,
beh trojnohých sa 17x podarilo vykonať 7.A
triede. 8.A triede patrí najlepší výkon v behu
slepca - 29 kôl, pneumatiku 24x správne
odtlačila 7.A a 8.A trieda. Najlepší nosiči misky
boli v 5.B triede. Celkové poradie si môžete
pozrieť v tabuľke nižšie. Gratulujeme. Po
sčítaní všetkých správne vykonaných kôl na
jednotlivých stanovištiach a odčítaní trestných
bodov vyzerá výsledková listina
nasledovne:1.7.A 166 bodov, 2.8.A 154 bodov,
3.6.B 139 bodov, 4.5.A 136 bodov, 5.6.A 124
bodov,6.7.B 123 bodov, 7.5.B 110 bodov. Aj
žiaci špeciálnych tried oslávili svoj sviatok v
piatok 2.júna v Komunitnom centre
v Rimavskej Píle. Už počas cesty autobusom si
žiaci robili náladu spevom. Na miestnom
ihrisku boli pre nich pripravené športové
súťaže, v ktorých si zmerali silu a vytrvalosť.
Občerstvenie ocenili všetci, keďže slniečko
pripekalo a dotváralo výbornú atmosféru.
Mnohí si odniesli veselé zážitky, za ktoré
ďakujeme sociálnym terénnym pracovníčkam
Lucke a Renatke, ako aj triednym učiteľkám.
Na záver veselého letného dňa sa deti rozlúčili
a unavení, ale spokojní sa vrátili domov
s myšlienkou opakovania takejto peknej akcie.
Pri príležitosti Dňa matiek, Dňa otcov a Dňa
rodiny sme uviedli divadelné predstavenie
žiakov našej školy. Divadlo s názvom
„Polepetko“ nacvičovali žiaci počas celého
školského roka na krúžku pod vedením pani
učiteľky Janky Ťažkej. Celoročnú príjemnú
drinu predviedli vo štvrtok 15.júna najprv pre
žiakov našej školy a v poobedných hodinách aj
pre tisovskú verejnosť. V hlavnej úlohe
Polepetka sa nám skvelo predstavila Vaneska
Gőndőrová. Spolu s ňou účinkovali Klaudia
Búrová, Klaudia Danišová, Sophia Ferenčíková,
Diana Dianišková, Martina Ertelová, Sofia
Očovanová, Katarína Baňasová a Veronika
Perenčayová. Niektorí z týchto šikovných
mladých hercov zvládli dokonca aj dvojrolu
a išlo im to naozaj vynikajúce. Divadlo odohrali
dokonca aj pre základné školy v Klenovci,
v Hnúšti a aj v susednej Pohronskej Polhore.
Posledné vystúpenie ich čaká ešte počas Dní
mesta Tisovec. Vedenie školy aj touto cestou
tlieska svojim šikovným herečkám i pani
učiteľke a je na nich pyšné. „Komu sa nelení,
tomu sa zelení.“ Snažiť sa tento školský rok
sa naozaj oplatilo. 37 žiakov našej školy bolo
odmenených za snahu v učení, za
reprezentáciu školy v športe a vo
vedomostných súťažiach výletom do

Topoľčianok. Cesta bola síce dlhá, výsledok
však stál za to. Ako prvý navštívili klasicistický
kaštieľ s anglickým parkom. V kaštieli mohli
obdivovať dobový interiér a vzácny nábytok zo
16. až 19. storočia s prekrásnou obrazovou
výzdobou a so zbierkami keramiky
a porcelánu. Len na jedinom mieste na
Slovensku, krásnych dubových lesoch mali
možnosť na vlastné oči vidieť
zubra európskeho. Aj keď slniečko poriadne
pieklo, na záver si nenechali ujsť žrebčín
v Topolčiankach, ktorý patrí medzi
najvýznamnejšie svetové žrebčíny. Je to jediné
miesto v Európe, kde je súčasne chovaných
päť plemien koní. Výlet sa páčil a za jeho
financovanie veľmi pekne ďakujeme
sponzorom: p. Jozef Daniš, p. Miroslav
Koncoš, p.Peter Kardoš, Mestské lesy Revúca,
Offroad club Tisovec. Naša základná škola aj
tento rok v spolupráci s Mestskými lesmi
zorganizovala zber gaštanov. Aj takýmto
spôsobom naši žiaci zabezpečili zvieratám v
prírode jedlo na zimu v hmotnosti 1,5 tony
gaštanov. Dôkazom, že ich usilovnosť
neostala nepovšimnutá bol výlet na sedlo
Burda pod Vysokým vrchom zorganizovaný
práve mestskými lesmi pre triedu, ktorá
nazbierala najviac gaštanov. Na cieľové miesto
žiakov II.B vyviezla Avia, cez okná ktorej mohli
pozorovať krásy Tisovca. Cestou lesníci
porozprávali o rastlinách, živočíchoch a ich
spôsobe života. V cieli už rozvoniaval guľáš, na
ktorý sa všetci veľmi tešili. Niektorí odvážlivci
si vyskúšali chôdzu na chodúľoch a lesníci im
poukazovali ich vzácne zbierky chrobákov
a kameňov. Na záver tohto celodenného výletu
ešte čakalo milé prekvapenie v podobe
balíčkov plných sladkostí. Ďakujeme za deň
plný nezabudnuteľných zážitkov! Ako výdych
po náročných koncoročných písomkách
pôsobili plánované triedne výlety. Deti mohli
spoznať kontaktnú ZOO, Betliar, dejisko seriálu
1890, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu,
Habakuky, mohli splaviť Dunajec, obdivovať
hrad v Starej Ľubovni i skanzen v jeho blízkosti
a zdolať turistické chodníčky vo Vysokých
Tatrách. Naši tretiaci a štvrtáci sa na
plaveckom výcviku naučili rôzne plavecké štýly.
Jún pre deviatakov predstavuje záverečný
a zároveň rozlúčkovými pocitmi nabitý čas.
Pozerajú sa späť na tu prežitých deväť
nezabudnuteľných rokov, na vytvorené
priateľstvá, na všetky spoločné zážitky, veselé
príhody, ale aj ťažšie chvíle, ktoré museli
zvládnuť a tak sa posunúť ďalej. Posledné
kamarátske rozhovory, posledné nezbednosti,
úsmevy a už len rozlúčka... a nový začiatok.
Zo srdca im prajeme, nech vykročia tou
správnou nohou! Za celý kolektív ZŠ PaedDr.
Anna Keletiová

treba chodiť s igelitkami za úplatnými
ministrami. O to viac bola potrebná osobná
Čas, za ktorý vyrastie z dieťaťa dospelý človek.
angažovanosť nehľadiac na riziko, ktoré
Čas, ktorý preverí charaktery, nechá vyrásť
prinášalo ohrozenie existenčných istôt. Takúto
schopných alebo položí na kolená
odvahu ísť do neznáma mala doterajšia
neschopných. Ak urobíme bilanciu úspechov
riaditeľka školy, pani Pašiaková. Obetovaním
alebo porážok v Tisovci za tieto roky, vieme,
svojho voľného času, bez istoty úspechu,
kde patrí naša škola – evanjelické gymnázium.
s podporou a porozumením svojej rodiny,
Spomínam na začiatky, nadšenie aj
blízkych ľudí a priateľov dokázala nemožné.
prekonávanie prekážok. Ponovembrová doba
V Tisovci sa podarilo otvoriť školu, ktorá
bola naklonená novým myšlienkam, nebolo

presiahla náš región. Z celého Slovenska
prichádzali mladí ľudia, ktorým Tisovec vstúpil
do života na päť rokov. Vyrástli z nich múdri
ľudia, šíriaci dobré meno školy na Slovensku aj
vo svete. P.riaditeľka Pašiaková je súčasťou
vzniku, života aj osláv 25. výročia EGT, ktoré
je pýchou nášho Tisovca. Ďakujme, že aj my,
tisovčania naklonení myšlienke vzniku školy,
sme mohli byť súčasťou tohoto božieho plánu.
Ľ.Pánisová

25 rokov EGT
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TISOVSKÝ MESAČNÍK

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA – 28.6.2017

Jún v škole
Jún je slnečný mesiac, s vôňou
prichádzajúcich prázdnin, ale aj najväčšieho
finišovania v škole a možno aj posledného
opravovania známok. Slnko sa usmieva na deti
častejšie a láka ich von, na kúpalisko i do
prírody. Preto práve tento školský mesiac je
v svojom závere mesiacom odmeny za všetko
úsilie vynaložené počas celého roka. Ostatný
mesiac školského roka začal oslavou Dňa detí.
Medzinárodný deň detí každoročne oslavujeme
s našimi žiakmi 1.stupňa športovou
olympiádou. Nebolo tomu inak ani tentoraz.
Súťažné družstvá chlapcov a dievčat,
rozdelených podľa ročníkov, si zmerali sily v
rôznych disciplínach. Hoci na každom
stanovišti vládol súťaživý duch, ani o zábavu
nebola núdza, a tak dopoludnie prešlo vo
veľmi príjemnej atmosfére. Kým pani učiteľky
zratúvali výsledky a písali diplomy, deti
obdivovali vystúpenie hasičov. Tí im predviedli
ukážku hasenia požiaru a nezabudli ani našich
malých športovcov obdarovať k ich sviatku
peknými darčekmi. Veľmi pekne im ďakujeme!
Ale najočakávanejšie bolo predsa len
vyhodnotenie olympiády. Víťazmi v
jednotlivých družstvách sa stali: 4. r. chlapci:
1.Peter Sokol, dievčatá: 1. Katarína
Dominiková,2.Róbert Balog, 2. Klaudia
Kalocsaiová, 3.Tomáš Okrajek, 3.Lucia
Mušuková, 3. r. chlapci: 1. Štefan Cibuľa,
dievčatá: 1.Tatiana Kováčová, 2. Patrik
Petróczy, 2. Katarína Keletiová, 3. Lukáš
Baňas, 3. Karolína Szökeová, 2. r. chlapci: 1.
Timothy Aaron de Buhr, dievčatá: 1.Tamara
Vasová, 2. Adam Lilian Laurinc, 2. Radoslava
Kručeková, 3. Marek Belica, 3. Nela Tokárová,
1. r. chlapci 1. Marek Marko, dievčatá 1. Lea
Petróczyová 2. Tomáš Plichta, 2. Kristína
Krkošková, 3. Matej Brndiar, 3. Sofia
Krekáňová. Deti boli odmenené veľmi peknými
darčekmi. Túto obľúbenú akciu mala na
starosti p.učiteľka Alenka Pastýrová. Ďakujeme
sponzorom: za finančné dary rodičovskému
združeniu, za materiálne dary sponzorom - p.
J. Kostkovi, p. J. Krekáňovi a
zamestnankyniam predajne COOP Jednota na
Námestí Dr. V. Clementisa v Tisovci. Veľké
ďakujeme. Starší žiaci oslavujú MDD na
tisovskom futbalovom štadióne, kde boli
učiteľmi telesnej výchovy pripravené
netradičné športové disciplíny. Na jednotlivých
stanovištiach pomáhali s organizáciou disciplín
žiaci IX.A a IX.B triedy. Žiaci 5. až 8. ročníka
zápolili v tlačení fúrika, či pneumatiky. Dvojice
si museli pomáhať pri behu slepca, behu
trojnohých a letných lyžiach, presnosť sa
cenila pri behu s pohárom vody a nosení
plastovej misky. Ešte doplníme pár čísel: 8
minút na disciplínu stačilo na niekoľko NAJ
výsledkov (od správne vykonaných kôl boli

Júl-August 2017
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
mesta za rok 2016
- Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky Mesta Tisovec za rok 2016
- Správu o činnosti Mestského úradu v Tisovci za rok
2016
- vzdanie sa členstva Boženy BRÁDŇANOVEJ v Komisii
Zboru pre občianske záležitosti „Človek–človeku” pri
Mestskom zastupiteľstve v Tisovci k 30. júnu 2017,
z dôvodu odchodu do starobného dôchodku
- žiadosť Jána SELČANA s manželkou Zlatou
SELČANOVOU, bytom Daxnerova 668, 980 61 Tisovec,
o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Tisovec, z dôvodu zcelenia pozemkov
schvaľuje
- Záverečný účet Mesta Tisovec za rok 2016
- celoročné hospodárenie Mesta Tisovec za rok 2016
bez výhrad:
- výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok
2016 v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, t. j. z bežného a kapitálového rozpočtu –
prebytok vo výške 483 289,76 Eur
- celkové hospodárenie mesta za rok 2016, t. j.
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vrátane
záporného rozdielu finančných operácií vo výške
309 922,67 Eur
- prídel prebytku celkového hospodárenia mesta za
rok 2016 pre účely tvorby peňažných fondov:
- na tvorbu rezervného fondu vo výške 48 328,98 Eur
- na tvorbu fondu rozvoja mesta, údržby budov
a miestnych komunikácií vo výške 241 593,70 Eur
- Správu o hospodárení Základnej školy Dr. V.
Clementisa Tisovec za rok 2016
- Správu o hospodárení Základnej umeleckej školy
Tisovec za rok 2016
- v rámci realizácie projektu:
Názov projektu: Mestská kompostáreň Rudov dvor,
Kód projektu: 310011C124, Prijímateľ: Mesto Tisovec
- zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
Poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky v zastúpení
Slovenskou agentúrou životného prostredia,
vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZPPO1-SC111-2016-11/33 a to vo forme vlastnej
blankozmenky
- čerpanie finančných prostriedkov z fondu rozvoja
mesta, údržby budov a miestnych komunikácií mesta
nasledovne:
- na spolufinancovanie rekonštrukcie strechy bloku D
Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec, vo výške
10 000,00 Eur
- na rekonštrukciu Športového klubu Rimavská Píla, vo
výške 5 000,00 Eur
- cenník poplatkov za poskytované služby v Mestskej
knižnici A. H. Škultétyho, s účinnosťou
od
01.07.2017
- vyradenie kníh z knižného fondu Mestskej knižnice
A. H. Škultétyho v Tisovci v počte
1
195 zväzkov v celkovej hodnote 1 467,63 Eur
- Denisu MÁNIOVÚ za tajomníčku Komisie Zboru pre
občianske záležitosti „Človek–človeku“ pri Mestskom
zastupiteľstve v Tisovci, od 1. júla 2017
- v zmysle §7 ods. 5 písm. e) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu,
ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods. 8 písm. b)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a uznesenia MsZ č. 462/2017
písm. c) zo dňa 24. mája 2017, odpredaj
nehnuteľného majetku, a to:
- parcely CKN č. 587/2, evidovanú ako zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 26 m2 a parcely
CKN č. 587/3, evidovanú ako zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 51 m2
pre Štefana HUDECA, bytom Malinovského 29, 980 61
Tisovec, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(pozemok pod stavbou žiadateľa a susediaci –
prídomový pozemok) za cenu vo výške 2,33 Eur/m2,

to znamená za celkovú sumu 23,93 Eur
- v zmysle §12 ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu,
ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods. 9 písm. c)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a uznesenia MsZ č. 462/2017
písm. f) zo dňa 24. mája 2017, prenájom
nehnuteľného majetku, a to:
- parcely CKN č. 3127/1, evidovanú ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 32 m2, pre Patrika
MOLITORISA, bytom Golianovo 309, ako
prevádzkovateľa „Energy Music Club“, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa (susediaci – prídomový
pozemok), za cenu vo výške 3,40 Eur/m2/rok, to
znamená za celkovú sumu 36,27 Eur, na obdobie od
01.07.2017 –
do 31.10.2017
- vyhlásenie majetku mesta, pozemku v katastrálnom
území Tisovec, parcely CKN č. 2682, evidovanú ako
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 60 m2
a parcely CKN
č. 587/3, evidovanú
ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 51
m2, ktorých je Mesto Tisovec spoluvlastníkom
v podiele 2/15-iny, za prebytočný
- zverejnenie zámeru prevodu majetku mesta formou
zámennej zmluvy na pozemok v katastrálnom území
Tisovec, a to parcely CKN č. 2682, evidovanú ako
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 60 m2,
ktorá je vo vlastníctve Mesta Tisovec
za spoluvlastnícky podiel pozemku v katastrálnom
území Tisovec, a to parcely CKN č. 2692, evidovanú
ako zastavané plochy a nádvoria, ktorá je
vlastníctvom žiadateľa, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (susediaci – prídomový pozemok), v zmysle §7
ods. 5 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý mesto užíva
a v zmysle §9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- vyhlásenie majetku mesta, a to pozemkov
v katastrálnom území Tisovec, parcely CKN
č. 2678, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria
o výmere 62 m2, parcely CKN č. 2680, evidovanú ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2,
za prebytočný
- zverejnenie zámeru mesta prenajať pozemky
v katastrálnom území Tisovec, parcely CKN č. 2678,
evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o výmere
62 m2, parcely CKN č. 2680, evidovanú ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 50 m2, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (susediaci – prídomový pozemok),
v zmysle §12 ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu,
ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods. 9 písm. c)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, na obdobie od 01.09.2017
do 31.08.2018, formou vecného plnenia
- zrušenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi
spoločnosťou TOP KONT, s. r. o., so sídlom Hlavná
76/71, 976 56 Pohronská Polhora ako nájomcom
a Mestom Tisovec ako prenajímateľom, na časť
pozemku v katastrálnom území Tisovec, a to parcely
CKN č. 3101, evidovanej ako zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 23 m2, k 30.06.2017
- dodatok č. 8 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi
Evou OLÁHOVOU, bytom Hviezdoslavova 334, 980 61
Tisovec ako prenajímateľom a Mestom Tisovec ako
nájomcom, na prenájom časti pozemku
v katastrálnom území Tisovec, a to parcely CKN
č. 1106, evidovanej ako záhrady o celkovej výmere 31
m2. Dodatkom sa mení doba nájmu od 01.07.2017 do
30.06.2019. Ostatné články zmluvy ostávajú
v pôvodnom znení
- dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi
Mestskými lesmi Tisovec, s.r.o.,
so
sídlom Hviezdoslavova 1143, 980 61 Tisovec ako
nájomcom a Mestom Tisovec ako prenajímateľom
pozemkov v katastrálnom území Rimavská Píla, a to
parcely č. EKN 765
o celkovej výmere
24515 m2, parcely č. EKN 773 o celkovej výmere
226489 m2, parcely
č. EKN 774 o celkovej
výmere 188971 m2, parcely č. EKN 775 o celkovej
výmere
105656 m2, parcely č. EKN 776

o celkovej výmere 147726 m2, parcely č. EKN 777
o celkovej výmere 244645 m2, parcely č. EKN 778 o
celkovej výmere 117355 m2, parcely
č. EKN
779 o celkovej výmere 35687 m2, parcely č. EKN 780
o celkovej výmere
197653 m2, parcely č.
EKN 798 o celkovej výmere 473900 m2, parcely č. EKN
799 o celkovej výmere 166895 m2, evidovaných ako
orná pôda a parcely č. EKN 766/1 o celkovej výmere
83605 m2, evidovanej ako trvalé trávne porasty,
ktorým sa v Čl. 3. ods. 3.2 určuje výška ročného
nájomného na sumu 3 600,00 Eur/rok
- dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o dočasnom užívaní
nehnuteľnosti mesta – rodinný dom
na
ulici Daxnerovej súpisné číslo 644 v Tisovci, vedenej
na LV č. 1354 (vlastník Mesto Tisovec) pre Jaroslavu
FERENČÍKOVÚ, bytom Hviezdoslavova 326, 980 61
Tisovec. Predmetom dodatku č. 2 je zmena Čl. II.
zmluvy, o dočasnom užívaní nehnuteľnosti mesta zo
dňa 05.01.2017, ktorá sa dopĺňa vetou nasledovného
znenia: „Doba prenájmu sa predlžuje do 31.12.2017.“
Ostatné články zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
- nájomnú zmluvu na obdobie od 01.07.2017 –
31.12.2017 na prenájom nájomných bytov
v 30 b. j. na ulici Jesenského súpisné číslo 1470
v Tisovci, v súlade s VZN č. 5/2014 o podmienkach
prideľovania a užívania mestských nájomných bytov,
ktoré nadobudlo účinnosť 14.11.2014 pre
nasledovného žiadateľa: Ján DIANIŠKA – jednoizbový
byt č. 19
- uzatvorenie Dohody o poskytnutí príspevku
z Mimoriadneho fondu Lesov SR, š.p., medzi
spoločnosťou LESY Slovenskej republiky, štátny
podnik, so sídlom Námestie SNP 8,
975 66 Banská Bystrica ako poskytovateľom
a Mestom Tisovec ako príjemcom, na opravu miestnej
komunikácie vo výške 30 000,00 Eur
- na základe vykonaného verejného obstarávania,
uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby medzi Mestom
Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, Tisovec ako
objednávateľom
a DOXX – Stravné
lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina ako poskytovateľom,
ktorej predmetom je zabezpečenie stravovania
prostredníctvom stravných poukážok poskytovateľa,
za celkovú cenu predmetu zmluvy 86 372 Eur, na
obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2019
- uzatvorenie zmluvy o dielo medzi fyzickou osobou –
podnikateľom Atilom DARABOŠOM, so sídlom 985 58
Radzovce 504 ako zhotoviteľom a Mestom Tisovec
ako objednávateľom, ktorej predmetom je
rekonštrukcia strechy na bloku D Základnej školy Dr.
V. Clementisa Tisovec, vo výške 10 000,00 Eur
- v zmysle Čl. 2 ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií Mestského zastupiteľstva v znení
dodatku č. 1, mimoriadnu odmenu pre poslancov
Mestského zastupiteľstva za I. polrok 2017
v navrhovanej podobe, ktorá je prílohou uznesenia
- v zmysle Čl. 2 ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií Mestského zastupiteľstva v znení
dodatku č. 1, mimoriadnu odmenu pre viceprimátora
mesta za rok 2016 v navrhovanej podobe, ktorá je
prílohou uznesenia
súhlasí
- s použitím symbolov Mesta Tisovec – erb mesta pre
Jarmilu HOOSOVÚ, bytom
Štefánikova 622, 980 61 Tisovec, na výrobkoch
vlastnej produkcie
poveruje
- primátora mesta a predsedu Ekonomickej komisie,
Komisie výstavby a rozvoja mesta a Komisie
podnikateľskej, cestového ruchu a regionálneho
rozvoja rokovať s úspešným uchádzačom o počte
hodín stavebného dozoru
splnomocňuje
- primátora mesta k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní
služieb stavebného dozoru medzi StVS-servising, s. r.
o., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská
Bystrica ako zhotoviteľom a Mestom Tisovec ako
objednávateľom, na výkon stavebného dozoru
na stavbu „Tisovec – Losinec, vodovod a kanalizácia

