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Okienko stavebnej komisie
Najčastejšie chyby pri rekonštrukciách najmä starších domov môžeme vidieť pri výmene okien. Občania nedodržujú pôvodnú veľkosť a delenie
okna, nepremyslene ničia šambrány, alebo volia nevhodnú farebnosť. Skôr ako porušíte stavebný zákon, príďte sa poradiť na Mestský úrad.
Niekoľko ukážok, ako sa to nerobí.

Vážení čitatelia, viac ako tri roky som uverejňoval v Tisovskom mesačníku zozbierané príbehy a fakty, ktoré som
zaznamenal v súvislosti s II. svetovou vojnou a priebehom SNP v Tisovci. Mesto Tisovec v spolupráci so Slovenským
zväzom protifašistických bojovníkov vydal pri príležitosti 110. výročia narodenia generála Júliusa Noska tieto príbehy
knižne. Publikácia obsahuje takmer 40 príbehov, vyše 360 zozbieraných dokumentov a fotografií, ktoré sú späté so
SNP v Tisovci. (Knižku je možné zakúpiť v knižnici MsKS). Mojím plánom je pokračovať ďalej v zbieraní dokumentov,
spomienok a fotografií, ktoré sa viažu na obdobie II. svetovej vojny v Tisovci či blízkom okolí. Som presvedčený, že
sa mi podarí získať množstvo materiálu, potrebného na vydanie knižky Príbehy z vojny 2. Preto sa obraciam
s prosbou na občanov, ktorí vlastnia dokumenty , fotografie, alebo si spomínajú na príbehy viažuce sa najmä na
obdobie SNP v Tisovci, aby tieto dokumenty a fotografie boli ochotní mi zapožičať, a tým stať sa spolutvorcami
ďalšej publikácie o histórii SNP v Tisovci a jeho okolí (Hľadám najmä fotografie vojakov, spoločné fotografie,
doklady, preukazy, potvrdenia, zápisníky, spomienky a iné). Bližšie informácie sa nachádzajú v knižnici MsKS
v Tisovci. Ďakujem!
Ing. Dušan Hutka

Poďakovanie
Aj touto cestou chceme poďakovať členom tisovského ZPOZ-u: Mgr.
Marte Svobodovej, Denise Mániovej, Karolovi Hruškovi, Mgr. Milanovi
Matuchovi, Michalovi Sejskalovi a Štefanovi Sabóovi, že sme ich
prostredníctvom prežili srdečný a príjemný obrad prijatia nášho dieťaťa i
svadobný obrad v obradnej sieni MsÚ Tisovec 26. augusta 2017.
Martina a Ľubomír Ulickí

Inzercia
Predám 2 izbový byt s balkónom. Byt sa nachádza na 3 poschodí
na Francisciho ulici.
V byte sú plastové okná, v kuchyni plávajúca podlaha, v izbách
zachovalé parkety a bezpečnostné vchodové dvere.
Cena: 8000€ (dohoda možná)
Kontakt: 0902 532 490; 047/ 54 95 141
Lacno predám elektrický bojler zn. Junior, málo používaný
Kontakt: 0909113498
Kúpim, alebo vezmem do prenájmu garáž v Tisovci
Kontakt: 0915952801
Predám 4-izbový byt na Jesenského ulici
Cena:15 000 €
Kontakt:0918598664
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KULTÚRNE LETO 2017
Letné prázdniny sa skončili a spolu s nimi aj
čas na oddych a zábavu. Kultúrne leto 2017 v
Tisovci sa snažilo spríjemniť chvíle
obyvateľom i návštevníkom nášho mesta. A
ako ste mohli prežiť letné dni v Tisovci?
Kino pod Hradovou premietalo počas leta
najmä detské animované filmy: Konečne
doma (13 divákov), Spievaj (36 divákov),
Rušeň Tomáš (24 divákov) a 1 film pre
dospelých – 50 odtieňov temnoty (6
divákov). Tohto roku sme vyskúšali aj
vonkajšie večerné premietanie počas osláv
SNP, ktoré zaujalo takmer 50 divákov.
V dňoch 6.7. - 26.7. bola v Mestskej knižnici
A.H.Škultétyho Výstava najkrajších kníh a
propagačných materiálov o Slovensku a
v dňoch 2.8. - 23.8. mohli návštevníci vidieť
Výstavu najkrajších kalendárov za rok
2017.
Dňa 10.8.2017 sme zorganizovali Pexesový
turnaj pre deti, na ktorom sa deti mohli
oboznámiť s hrou PEXESO i navzájom si
zasúťažiť.

ocenené: 3. miesto získali nevesta a ruský
mužík (Sára Kertész, Matúš Cibuliak), 2.
miesto patrí Dvom zlodejkám (Laura
Tremellová, Ema Krišková), 1. miesto si
odniesli Snehuliaci (súrodenci Szokeovci) a
GRAND PRIX + Putovnú zlatú korčuľu získala
Myška (Ninka Čepíková). Ale diplom i sladkosť
si odniesli všetci zúčastnení. 19.8. v Rimavskej
Píle miestne organizácie a spolky spolu s
Občianskym výborom pripravili už tradičný

Deň Rimavskej Píly, na ktorom nechýbala
kulinárska súťaž Píla varí kotlíkové hocičo,
súťaže pre deti i celé rodiny, športové súťaže,
kultúrny program, v ktorom vystúpili FS
Tisovec, speváčka Jadranka, sólisti Donských
kozákov. Tento ročník Dňa Rimavskej Píly bol
však aj tak trochu výnimočný – MO MS
Tisovec a ZUŠ Tisovec spolu vydali CD s
tisovskými rozprávkami, ktoré načítal p. Janko
Valentík a práve toto CD v tento deň „pokrstili
a vyprevadili na cestu“ k svojim poslucháčom.
A ešte jedna zaujímavosť – práve v tento deň
sa na „Púť Mateja Hrebendu“ vydal z Hačavy
do Lipovca známy martinský antikvár Ján Cíger
z Mädokýša a zastavil sa aj v Rimavskej Píle –
rodisku Mateja Hrebendu, kde ho piľanci opäť
po roku srdečne privítali a zaželali na cestu
samé šťastné kilometre.

pod Hradovou si zástupcovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a
predstavitelia samosprávy za účasti mnohých
občanov uctili pamiatku obetí fašizmu.
Tajomník SZPB p. Klement Kéry vo svojom
príhovore zdôraznil význam Slovenského
národného povstania aj pre našu súčasnosť
a zdôraznil, že k týmto udalostiam je potrebné
sa vracať nielen pri výročiach SNP, ale treba si
ich pripomínať dennodenne. Veď práve v
našom regióne mocnejú extrémistické hlasy.
Dopoludňajší program pokračoval výstavou
výzbroje a výstroje vojaka 2.sv. vojny a
ukážkou poľnej nemocnice pred ZŠ Tisovec,
ktorú nám sprostredkovalo Múzeum na
kolesách z Prešova. Pútavé rozprávanie i
možnosť zastrieľať si so vzduchových a
historických zbraní zaujalo veľkých i malých
divákov. Vo večerných hodinách sme za MsKS
zapálili symbolickú vatru a premietli film Vlčie
diery. Atmosféru nočného vonkajšieho

premietania ocenili všetci prítomní.
Rozlúčka s letom patrila už tretíkrát
Tenisovému turnaju detí, dňa 1.9.2017.
V nedeľu 13.8. sme deťom i dospelým
Tohtoročného turnaja sa zúčastnilo 8
spríjemnili popoludnie divadelným
nádejných tenistov. V kategórii mladší žiaci
predstavením SOĽ NAD ZLATO v podaní
súťažili Alex Mertiniak, Jonáš Bábela, ktorý sa
herečiek z OZ Cililing Prešov, v ktorej
stal víťazom vo svojej kategórii, 2. miesto si
princezná Maruška nás presvedčila o tom, že
vybojoval Janko Kubove a 3. priečku obsadil
soľ je skutočne vzácnejšia než zlato. Vďaka
Hugo Kriška. V kategórii starších žiakov
múdrym radám tajomnej starenky sa jej
súťažili Sebastián Gabriel, na 3. mieste sa
podarilo kráľovského otca presvedčiť o slanej
umiestnil Martin Košičiar, 2. miesto patrí
pravde, ku ktorej kráľa priviedla aj
jedinej hráčke Zojke Jurčiakovej a 1. miesto si
neschopnosť hradného kuchára - variť bez
vybojoval Aurel Genda, ktorý získal aj hlavnú
soli. Rozprávočka bola plná známych melódií
cenu od predsedníčky Komisie kultúry a
zo svetových divadelných pódií, pričom sme v
športu, p. Gabiky Kéry. Rozhodcami boli p.
nej stretli tajomnú starenku, Milánskeho
Vladimír Pašiak a Peter Brndiar,
kuchára Bernarda a samozrejme pána kráľa s
zapisovateľkami Gabika Kéry a Mirka
jeho troma dcérami: Vandou, Borkou a
Kochanová. Poďakovanie patrí aj p. Ondrejovi
Maruškou.
V predvečer SNP 28.8.2017 TO KOS Rimavská Bindasovi za ovocie, Gabike Kuvikovej za
dolina spolu s oddelením KaŠ pripravili na
Obadovom očku Vatru slobody. Pekné
počasie, príjemný teplý večer zlákal na tento
kopec pri Tisovci okolo 150 ľudí, medzi
ktorými nechýbala ani najstaršia členka TO
KOS, p. Anna Hudecová (*1936). V príjemnej
atmosfére si ľudia mohli opekať prinesené
poživne, zaspievať spolu s Majou
Husanicovou, ktorá prítomným hrala na gitare,
či len tak v rozhovore stráviť príjemný letný
večer. Poďakovanie patrí predovšetkým
muffinky, Tisovskému spolku tenistov za tričká
Vo štvrtok 17.8. sa pred ZŠ Dr. V. Clementisa členom TO KOS Rimavská dolina, ktorí
a p. Ivete Dianiškovej za pomoc pri organizácii
stretli šašovia, šoféri, víly, princezné,
postavili vatru, Mestským lesom Tisovec za
turnaja. Dramaturgicky sme sa snažili
snehuliaci, rôzne zvieratká, baletky a iné
poskytnuté drevo, Denisovi Komjatymu za
vyskladať program zaujímavý pre každého a
nápadité masky na 2. ročníku Kolieskového odvoz dreva a p. Oľge Belušiakovej za
veríme, že naozaj každý si našiel počas leta
karnevalu. Obdivovať sme mohli nielen
poskytnutý priestor.
niečo, čoho zaujalo. Ďakujeme všetkým
šikovnosť a nápady rodičov pri tvorbe
Oslavy SNP pokračovali v našom meste vo
zúčastneným za to, že prijali pozvanie
detských masiek, ale i zručnosť, obratnosť,
štvrtok 31.8. Okrem Tisovčanov sa týchto
vystupovať v Tisovci v rámci Kultúrneho leta
rýchlosť detí na rôznych kolobežkách,
osláv zúčastnili aj dôchodcovia z Michalovej,
2017 a taktiež ďakujeme spoluobčanom, že
korčuliach, bicykloch, odrážadlách pri
Pohronskej Polhory a Rimavskej Píly.
zdolávaní prekážkových dráh, pri štafete, či pri Položením kytíc a kahancov k Pamätníku SNP prišli podporiť toto podujatie svojou účasťou.
Tešíme sa opäť o rok na Kultúrnom lete 2018!
hode na cieľ. No a najlepšie masky boli aj
na Námestí a potom pri pamätníku Dieliku i
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Vysoké Tatry - odhalenie ďalších veľkolepých krás

Krásy tatranskej prírody opisujú vo svojich
prózach a básnických dielach aj štúrovci. Oni
však nielen básnili, ale čo je podstatné, hlavne
poznali Vysoké Tatry. Neraz ich kroky zaviedli
na tatranské chodníčky a tak cez ich vnútorné
vyznania až po básnické obrazy podnes
považujeme Tatry za matku nás Slovákov a
symbol Slovenska. "Pokloňte sa Tatry Pánovi
svojmu a vyjasnite sa, lebo on z výsosti svojej
pohľadel na vaše rody, jemu verné, milostivo!
Vyplnená je žiadosť ich vrúcna, obdarené sú
tým, za čím dávno horeli: vychodiť budú
noviny aj v ich reči materinskej!" Zapaľuje
slovenské srdcia Ľudovít Štúr v Ohlase o
Slovenských národných novinách a Orlovi
Tatránskom. Aj 19. augusta 2017 sa
vydávame s tými istými pocitmi v duši, ako
oni, na zaujímavú tatranskú túru. Vychádza z
osady Tatranská Polianka (1005 m) a vedie
nás najskôr po Sliezsky dom zelenou
turistickou značkou. Krátkym úsekom kráčame
bočnou asfaltovou cestou. Slúži Horskej službe
na zásobovanie horského hotela a zjazdná je
len s povolením od Správy TANAP-u.
Odbočujeme na turistický chodník, ktorý
značne skracuje našu trasu. Prechádzame
k rázcestiu pri Velickom moste (1304 m). Náš
chodník dva krát pretína hučiaci Velický potok.
Velická poľana (1562 m) je obklopená
kosodrevinou a od rázcestia už vidíme horský
hotel Sliezsky dom (1670 m). Po krátkej
a osviežujúcej pauze pokračujeme po

turistickom chodníku do vyššej časti Velickej
doliny. Sprava prechádzame okolo Velického
plesa a krátkymi serpentínami vystupujeme po
výraznom skalnom prahu. Naľavo od chodníka
sa z výšky do hlbín prepadá 15 m vysoký
Velický vodopád. Nad ním sa naše stúpanie
postupne zmierňuje a popri Dlhom plese
prichádzame nahor do úseku s reťazami. Tie
nás privádzajú do sedla Poľský hrebeň (2199,6
m). Výhľady sú fascinujúce a spoza skaly si
nás niekto so záujmom prezerá. Zvedavosť je
na obidvoch stranách. Zvedavosť mladého
kamzíka však bola zrejme silnejšia než strach
a dovolil mi priblížiť sa až do jeho

vrcholky hrebeňov poľských Tatier. Na
východnej strane Ľadový štít (2627 m),
Prostredný hrebeň oddeľujúci Veľkú a Malú
Studenú dolinu a majestátny Lomnický štít
(2634 m). Klesanie pre nás znamená strmý
suťový chodník, na ktorom sa podchvíľou
musíme vyhýbať padajúcim kameňom. Počasie
je slnečné. Dážď by nám dnešnú túru
znepríjemnil a mohol by nabrať životu
nebezpečný charakter. Ku Zbojníckej chate to
trvá približne ešte hodinu. Na Zbojníckej chate
si doprajeme dlhšiu pauzu a až tu nás zastihne
dážď. Ale našťastie len mierny a krátko
trvajúci. Po chvíli čakania zostupujeme Veľkou
Studenou dolinou k Reinerovej útulni,
najstaršej chate postavenej na slovenskej
strane Vysokých Tatier. Líška Eliška, živý
talizman horskej chaty, tam nemohla chýbať.
Bez strachu podišla až k nám. Celkom si
privykla na prítomnosť ľudí a s chuťou hltá
všetko, čo jej turisti ponúkajú. Od Hrebienka
odbočíme a využijeme možnosť zísť k Bilíkovej
chate a späť k Hrebienku. Asfaltka nás
napokon priviedla do Starého Smokovca.
Dnešná túra v sebe niesla stúpanie 1460 m a
klesanie 1460 m. Tatranské štíty síce ležali pri
našich nohách, avšak my ich nepotrebujeme
pokoriť, pretože nám vtedy ukážu len chladnú

bezprostrednej blízkosti 1,5 m. V takýchto
chvíľach si človek uvedomí svoju spätosť
s matkou prírodou a výnimočnosť momentu.
Pripomenulo mi to výrok od Friedricha
Nietzscheho: „Naše najkrajšie zážitky patria k
našim najtichším okamihom." Od Poľského
hrebeňa a cestou k sedlu Prielom sa nám
naskytajú krásne výhľady na Hrubú vežu
(2086 m), hrebeň Velického štítu, Pusté veže
(1942,1 m), Mlynára (2169,8 m), Bielovodskú
vežu (1830,3 m) a niekde v diaľke hrebeň
Woloszyna v poľskej časti Tatier. Zo zelenej
značky pod Poľským hrebeňom po prudkom
zostupe skalnato-rebríkovom teréne začíname
stúpať skalnatým terénom do sedla Prielom.
kamennú tvár. Chcem ich len s pokorou
Chodník je opäť v hornej časti istený reťazami spoznať a až vtedy odkryjú pred nami svoje
a stúpačkami. Zo sedla v smere na západ od
starobylé tajomstvá.
Andrea Blahová
nás vidíme Vysokú(2547 m), Rysy (2503 m) a

Minifutbalový turnaj ľudia proti rasizmu
Šikovným chlapcom z Tisovca skrsla
myšlienka pozvať i zhrať si minifutbal s
chlapcami z iných miest a obcí. Akciu nazvali
„ minifutbalový turnaj proti rasizmu“
Pozvanie prijali mestá a obce ako Hnúšťa,
Rimavské Brezovo, Muráň, Babinec,
Rimavská Píla. Primátori Tisovca Ing. P.
Mináč , Hnúšte Mgr. M.Bagačka spoločne so
starostom obce Babinec J. Bendom a M.
Kubincom privítali všetkých, ktorí prišli
podporiť myšlienku. Minifutbalový turnaj sa

konal dňa 26.8.2017 na Rimavskej Píle.
Cieľom turnaja bolo predovšetkým šíriť
myšlienku tolerancie na ktorú akosi
pozabúdame. Aj šport ako je minifutbal
môže pozitívne vplývať na medziľudské
vzťahy. Boli by sme radi, keby sa
minifutbal konal každý rok. Aby sa stal
tradíciou nie len pre nás dospelých ale i pre
naše deti, pretože aj šport môže byť
jedným z nástrojov spájania ľudí. Veľké
ĎAKUJEM patrí predsedovi sociálnej komisie

K. Hruškovi a Ing. P. Mináčovi, ktorí nám
ochotne prispeli svojimi financiami na
zabezpečenie občerstvenia. Ďakujeme tiež
všetkým tím, ktorí nám pomohli pri
organizovaní turnaja. Organizátori akcie: M.
Kubinec, M. Kubinec. P. Brndiar, L.Ivanová,
P. Rukavica, chlapci z Muráňa a pod.
Terénna sociálna pracovníčka
Lucia Ivanová
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Pokračovanie zo str. 3
- zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie
pozemkov v katastrálnom území Tisovec, parcely
CKN č. 4848/12 o výmere 175 m2, evidovanej ako
zastavané plochy a nádvoria spolu so stavbou so
súpisným číslom 1190 – garáž so skladom a parcely
CKN č. 4848/13 o výmere 106 m2, evidovanej ako
zastavané plochy a nádvoria od spoločnosti SLUŽBY
MESTA TISOVEC, so sídlom Francisciho 818, 980
61 Tisovec, do majetku mesta za celkovú cenu
2 400 Eur s DPH, stanovenú dohodou
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na
Podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb a opravy budov,
nadobudnutie budov na účel hasičských staníc
a hasičských zbrojníc, na realizáciu projektu
„Požiarna zbrojnica v Meste Tisovec“ v rámci výzvy
č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru
2017
- financovanie projektu z rozpočtu mesta vo výške
najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu „Požiarna zbrojnica v Meste Tisovec“
- delegáciu mesta, ktorá sa zúčastní návštevy
partnerského Mesta Tautii Magheraus (Rumunsko)
v dňoch 07. až 11. septembra 2017, v zložení:
Ing. Hana Homoľová, Ing. Karol Kubíni, Róbert
Boháčik, Bc. Tibor Tokár, Miroslava Kojnoková, 20
členov Mužského spevokolu Sama Daxnera,
náhradníčka: Mgr. Irena Milecová
-delegáciu mesta, ktorá sa zúčastní návštevy
partnerského Mesta Putnok (Maďarsko) dňa 01.
októbra 2017, v zložení: poslanci Mestského

zastupiteľstva v Tisovci, Ing. Peter Mináč, Bc. Tibor
Tokár, Ing. Barbora Pavková
- volebné okrsky pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov nasledovne:
Volebný okrsok č. 1 – HÁMOR
Miestnosť: Budova Mestských lesov s.r.o. Tisovec,
Sládkovičova 271, Tisovec
Ulice: Bánovo, Hviezdoslavova, Kľak, Ľavkovo,
Partizánska č. 105 – 138, Podhradová,
Sládkovičova, Zbojská
Počet voličov: 464
Volebný okrsok č. 2 – MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO (stará časť)
Miestnosť: Budova MsKS , Jesenského 835, Tisovec
Ulice: Bakulínyho, Nám. Dr. V. Clementisa,
Francisciho, Jozeffyho
Počet voličov: 829
Volebný okrsok č. 3 – MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO (nová časť)
Miestnosť: Budova MsKS, Jesenského 835, Tisovec
Ulice: Dielik, Jesenského, Malinovského, Muránska,
P. Šífrika, Partizánska č. 94 – 104, 139 – 167,
Štefánikova, Šťavica
Počet voličov: 809
Volebný okrsok č. 4 – DAXNEROV DOM
Miestnosť: Budova Daxnerovho domu, Daxnerova
745, Tisovec
Ulice: Daxnerova, Markovo, Ľ. Štúra, Suché Doly
Počet voličov: 754
Volebný okrsok č. 5 – RIMAVSKÁ PÍLA
Miestnosť: Budova Kultúrneho domu, Hlavná 76,
Rimavská Píla
Ulice: Cigánska osada, Dlhá, Družstevná, Hlavná,
Partizánska, Vansovej, Železničná
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Počet voličov: 382
- vyhlásenie majetku mesta, a to pozemku
v katastrálnom území Tisovec, parcely CKN
č. 5033/2 o novej výmere 729 m2, v zmysle
geometrického plánu č. 44522541-22/2017,
vypracovaného geodetickou kanceláriou
GEODETING Slovakia, s.r.o., so sídlom Kraskova
4115/1A, 979 01 Rimavská Sobota, za prebytočný
- zverejnenie zámeru mesta predať pozemok
v katastrálnom území Tisovec, parcely CKN
č. 5033/2 o novej výmere 729 m2, v zmysle
geometrického plánu č. 44522541-22/2017,
vypracovaného geodetickou kanceláriou
GEODETING Slovakia, s.r.o., so sídlom Kraskova
4115/1A, 979 01 Rimavská Sobota, v zmysle § 11
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta a majetkom štátu, ktorý mesto užíva
a v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) Zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za
cenu stanovenú znaleckým posudkom
ruší
- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tisovci č.
488/2017 zo dňa 28.06.2017
neschvaľuje
- žiadosť Vladimíra KAMOĎU, bytom Muránska, 980
61 Tisovec, o odpredaj časti pozemku
vo vlastníctve Mesta Tisovec
- zapisovateľov volebných okrskov pre voľby do
orgánov samosprávnych krajov nasledovne:
okrsok č. 1 – Mgr. Lucia Ivanová
okrsok č. 2 – Jaroslava Hrušková
okrsok č. 3 – Eva Cabanová
okrsok č. 4 – Bc. Ida Krišková
okrsok č. 5 – Miroslava Kojnoková

Prezident Andrej Kiska slávnostne otvoril školský rok 2017/2018 na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci
„Viac ako 670-tisíc detí dnes zasadá do
školských lavíc. Viac ako 60-tisíc prváčikov
dnes začína novú, takú dôležitú púť v živote,“
povedal prezident. V príhovore opätovne
zdôraznil dôležitosť úrovne školstva pre
budúcnosť krajiny. „Zopakoval som, že som
pána premiéra aj predsedu parlamentu
a zároveň predsedu SNS požiadal, aby
navrhované meno nového ministra školstva
bolo symbolom skutočnej kvality. Aby za
ministra školstva navrhli človeka, ktorý dokáže
nielen čím skôr spustiť požadované reformy
školstva, ale aby daný človek mal aj politickú
silu presadiť tieto reformy,“ zdôraznil Kiska.
So študentmi gymnázia hovoril aj o tom, aké
dôležité je zvoliť si kvalitnú vysokú školu.
„Dnes máme na Slovensku, žiaľ, aj mnohé
nekvalitné vysoké školy, ktoré zoberú študenta
bez problémov. Mladí ľudia bez problémov
absolvujú štúdium, ale potom je ich uplatnenie
v praxi veľmi malé. Máme niektoré špičkové
fakulty, špičkové vysoké školy. Požiadal som
mladých ľudí, aby boli nároční pri výbere. Aby
sa pozreli na rebríčky. Aby si vybrali hoci aj
ťažkú, ale dobrú vysokú školu. Aby sa nebáli
ísť aj študovať do zahraničia, ale potom aby sa
vrátili, pretože Slovensko je nádherná krajina,

ale potrebujeme tu špičkových mladých ľudí,
aby nám pomohli z nášho Slovenska budovať
modernú krajinu.“Diskusia s vedením školy
a so študentmi sa dotkla aj témy extrémizmu.
Podľa prieskumu v škole zistili, že v jednej
triede by extrémistov volilo viac ako 40 percent
mladých ľudí. „Diskutovali sme o príčinách,“
povedal prezident. „Áno, toto je chudobný
región. Región, kde je možno rómska
problematika silnejšia ako inde. Opakujem, že
každý jeden politik musí mať odvahu povedať,
že rómsky problém je problém. Treba sa tomu
postaviť čelom a dávať návrhy na riešenia.
Nesmieme dovoliť extrémistom, aby si osvojili
len oni túto problematiku. Pretože oni riešenia
nemajú. Už aj v tomto kraji počas riadenia
župy ukázali, že absolútne nedodržujú svoje
sľuby a nevedia, ako problematiku riešiť.“
„Musíme mladým ľuďom vysvetľovať, že
pokiaľ chceme, aby Slovensko bolo
v Európskej únii, pokiaľ nechceme, aby náš
štát niekto dostával vonku a nanovo nám
budoval hranice, a pokiaľ chceme slobodne
cestovať, nesmieme voliť extrémistov.
Extrémisti nás v Európe nevidia, hoci my všetci
chceme byť v modernej Európe.“
(www.prezident.sk)

Nakreslite nevidiacim na tmavej ceste čiaru. Bielou pastelkou
Čo myslíte, aký je život poslepiačky? Dá sa podľa vás bez zraku variť, piecť, chodiť kam sa zachce, surfovať na
internete? Veruže dá. Príďte sa o tom vo štvrtok 21.9. medzi 10.00 a 17.00 do Europa SC v Banskej Bystrici presvedčiť.
V informačných stánkoch Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska nájdete kompenzačné a optické pomôcky, budete si
môcť napísať niečo v Braillovom písme, porozhliadnuť sa okolo seba s okuliarmi simulujúcimi rôzne druhy zrakového
postihnutia, ale aj odfotiť sa s maketou ambasádora tohto ročníka, s niekoľkonásobným futbalistom roka Marekom
Hamšíkom, a s loptou s jeho podpisom. V ponuke je aj meranie zrakových parametrov vám – dospelým aj vašim deťom
od 3 do 6 rokov. Pomôcť je možné do 31. 12., a to príspevkom na účet SK2311110000001430258006, zaslaním SMS v
hodnote 2 € na 820 alebo on-line cez www.bielapastelka.sk. Vidíme sa v uliciach 22. a 23. septembra. Za akúkoľvek
podporu ďakujeme
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NAŠI - Futbalista Michal Nagaj ako mladý fyzioterapeut zakotvil pri Piešťanských čajkách.
úspešným futbalistom a športovcom, no zdá
sa, že napriek tomu, že som sa ním nestal, to
bola aj tak super voľba.
4.Kedy si sa začal zaujímať o
fyzioterapiu?
Ja som sa vlastne nezaujímal o ňu vôbec,
chcel som byť kondičný tréner. Asi mesiac
pred podaním prihlášky na VŠ ma kamaráti
prehovorili, aby som si dal prihlášku na
fyzioterapiu a nakoniec som si na kondičného
trénera prihlášku ani nedal a ostal len pri nej,
za čo im taktiež veľmi pekne ďakujem. Vždy
som však vedel, že chcem pomáhať ľuďom
nejakou formou, pretože som dosť empatický
typ človeka. Samozrejme ďalšia vec, chcel
som ostať pri športe a pracovať
v profesionálnom klube (čo sa aj podarilo).
5. Kde si študoval fyzioterapiu?
Vyštudoval som tento rok na Slovenskej
zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici
Mladý futbalista Miško Nagaj z Tisovca, ktorý
bakalársky stupeň a v súčasnej dobe si
ešte minulú sezónu pravidelne nastupoval za
dorábam popri práci magisterský titul
FK CSM Tisovec, sa dnes venuje fyzioterapii
v Bratislave, diaľkovo.
a zakotvil ako fyzioterapeut v profesionálnom
6. Podľa našich informácií práve
basketbalovom ženskom tíme v Piešťanoch.
pôsobíš pri Piešťanských čajkách. Čo je
Preto sme mu ako nášmu rodákovi položili pár
tvojou náplňou práce a si s ňou
otázok, na ktoré nám Miško ochotne
spokojný?
odpovedal.
Áno, pôsobím ako fyzioterapeut v
1.Koľko si mal rokov, keď si začal
profesionálnom ženskom basketbalovom klube
hrávať futbal?
Piešťanské čajky. Mojou náplňou práce je
Nespomínam si presne, kedy to bolo, ale určite
starať sa o zdravotný stav hráčok a
až na základnej škole v prvom stupni, okolo 3.
regeneráciu, aby mohli plnohodnotne
až 4. triedy. Pamätám si však, že ma zavolal
vykonávať ich prácu a reprezentovať nielen
spolužiak Jakub Matula, za čo som mu veľmi
klub, ale aj krajinu, keďže tam je asi to
vďačný dodnes.
najlepšie, čo na Slovensku máme v ženskom
2.V ktorom klube si začínal s futbalom?
basketbale
Začínal som v FK CSM Tisovec, v prípravke,
7. Venuješ sa ešte aj futbalu? Ak áno,
pod vedením Miroslava Maťka, kde ma neskôr
kde hrávaš a ako sa Ti darí?
prebrali Jozef Svinčiak a potom od mladších
Áno, venujem sa mu stále. To je u mňa na
žiakov až po starších žiakov Miroslav Lukáš,
celý život. Hrávam za klub PFK Piešťany,
s ktorým sme postúpili s mojou generáciou
s ktorým pôsobíme vo 8.lige, kde sme
ročníka 1994 do 2. ligy.
bezkonkurenčne prví s mužstvom, ktoré by
3.Kam si chodil na strednú školu?
mohlo hrať kľudne o 4 súťaže vyššie. A ako sa
Chodil som na Súkromné gymnázium železiarní
mi darí?- strelil som 6 gólov v 6 zápasoch, čiže
Podbrezová, hlavne kvôli snu stať sa

myslím, že celkom slušne na moje pomery
8. Podľa Teba, mali by aj ľudia v
bežnom živote vyhľadávať služby
fyzioterapeutov, alebo je to skôr
zamerané na športovcov?
Myslím, že v budúcnosti nastane doba, kedy
budú fyzioterapeuti najžiadanejším artiklom
nielen pre športovcov, ale aj pre bežných ľudí.
Čiže myslím, že určite je potrebné vyhľadávať
a zistiť ako na tom každý zdravotne je, aj keď
nemá aktuálne žiadne problémy, aby im mohol
predísť. Mojim malým veľkým snom je
pozmeniť slovenskú fyzioterapiu a mentalitu
ľudí, aby to pochopili a začali investovať viac
energie do svojho zdravia. Držím sa v živote
pravidla, koľko človek dá, toľko sa mu vráti,
preto sa snažím neustále rozvíjať svoje
schopnosti a byť platný vo svojom obore.
9. Ak by mali Tisovčania a ľudia z
okolia záujem o tvoju fyzioterapeutickú
pomoc, mohli by sa na teba
kontaktovať?
Samozrejme môžu ma kontaktovať na mojej
facebookovej stránke : Michal Nagaj , kde sú
všetky informácie nielen o mne, ale aj
o metóde, s ktorou ako jediný na Slovensku
pracujem, s názvom MFK System.
10. Aké najvážnejšie zranenie si
doposiaľ liečil?
Toto je ťažká otázka, riešil som uz viacero
prípadov zranenia, ale netrúfam si povedať,
aké bolo najvážnejšie, to závisí od uhla
pohľadu každého z nás. Niektoré vážne
zranenia už beriem ako bežné
a nepozastavujem sa nad nimi, teda neviem
zodpovedať túto otázku.
Na záver by som chcel poďakovať mojej
rodine za obrovskú podporu, pretože bez nich
by asi tento rozhovor nikdy nevznikol.
Miškovi želáme, nech sa mu v jeho novej
práci darí čo najlepšie a veríme, že budeme
o ňom počuť len pozitívne správy.
Autor článku : Peter Rukavica

Z rozprávky do rozprávky
Rozprávky a ľudové piesne majú v živote
dieťaťa, ale i dospelých veľký význam. Už v
19. storočí to nádherne vyjadril Pavol Emanuel
Dobšinský slovami: „Rozprávky sú jasné svetlo
ľudu, cez ktoré nazrieť môžeš do tajnej sveta
budúcnosti.“ Rozprávka nie je len literárne
dielo, je to aj návod na to, ako žiť. Každá
rozprávka či ľudová pieseň nesie v sebe skrytý
význam, odráža rôzne životné situácie, ale
ponúka aj ich riešenie. Rozprávky a ľudové
piesne sú nástrojom na rozvoj fantázie a
kreativity, sú liekom na každú bolesť duše.
Patria medzi vzácnosti nášho bytia, medzi
klenoty, ktoré je potrebné ochraňovať a
uchovávať. Práve to bol dôvod, ktorý priviedol
MO MS v Tisovci v spolupráci predovšetkým so
ZUŠ v Tisovci k realizácii projektu s názvom „Z
rozprávky do rozprávky“, ktorého výsledkom je
CD nosič s nahrávkami ľudových rozprávok a
piesní mesta Tisovec a miestnej časti
Rimavská Píla. Dňa 19.augusta 2017 v rámci
Dňa Rimavskej Píly sme ho uvideli do života,
aby hodnoty našich predkov nezanikli, aby
pretrvali náročnú dobu a boli pre nás

povzbudením. Projekt Z rozprávky do
rozprávky vznikol predovšetkým z iniciatívy p.
Ľubice Sabovej, učiteľky ZUŠ Tisovec a bol
realizovaný s podporou ZUŠ v Tisovci,
Miestneho odboru Matice slovenskej a
Občianskeho združenia Múzy Tisovca.

Východiskom pri výbere rozprávok sa stali
Códexy tisovské, cenný prameň slovenských
rozprávok a povestí, ktoré zozbierali A. H.
Škultéty, J. D. Čipka a Š. M. Daxner. Códexy
tisovské vyšli nedávno tlačou zásluhou Mgr.
Jany Pácalovej, PhD., ktorá pracuje v Ústave
slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied

v Bratislave. Práve s jej súhlasom sme
rozprávky s Códexu tisovského použili.
Rozprávky prerozprával rodák z Tisovca, p. Ján
Valentík, majster slova, ktorého nádherný hlas
je na CD nosiči podfarbený melódiami
tisovských piesní, ktoré zozbierali významné
osobnosti našich regionálnych dejín - Dr.
Samuel Daxner a Ľudovít Vansa. Projekt Z
rozprávky do rozprávky bol zrealizovaný s
finančnou podporou Matice slovenskej, ale aj
vďaka sponzorom. Za podporu ďakujeme p.
primátorovi, Ing. Petrovi Mináčovi a
Občianskemu združeniu Múzy Tisovca. Na
príprave nahrávok sa podieľali aj pedagógovia
ZUŠ Tisovec - p. Vojtech Oláh a p. Ľubica
Sabová, ale i žiačka Evanjelického gymnázia v
Tisovci - Radka Sokolová. Nahrávanie CD
nosiča zabezpečil a realizoval p. Michal Randis,
MAXX Hnúšťa. Obálku CD nosiča navrhla
študentka výtvarnej výchovy - Patrícia
Cavarová z Tisovca.
Monika Koncošová, predsedníčka MO MS
Tisovec
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po predstavení sa im dostalo veľmi pozitívne
hodnotenie a ponuky hrať aj v iných mestách,
dokonca i v Maďarsku. Ďalšie dni sme počas DNÍ
SLOVENSKEJ KULTÚRY v Rijeke i v kempe Oštro pri
mori predstavili tisovský folklór a výrobky našich
šikovných spoluobčanov – medovníky, výrobky
z textilu, šúpolia, dreva a kože. Priblížili sme cez
publikácie a propagačný materiál naše mesto a
jeho okolie. Nadviazali sme priateľské vzťahy.
Kúpanie v mori bolo len príjemným a zaslúženým
bonusom tejto pracovno- kultúrnej cesty.
Júlia Hodoňová, Divadelný súbor Daxner

Z histórie jubilujúceho 140 -ročného Mužského spevokolu Dr. Samuela Daxnera (do r. 2000)
Tisovská skupina milovníkov hudby si v roku 1877
založila zmiešaný spevokol. Iniciátorom jeho
založenia bol vynikajúci organizátor kultúrno spoločenského a politického života, zberateľ
ľudových piesní, činný prekladateľ a publicista,
aktívny hudobník a znalec hudby, Dr. Samuel
Daxner, ktorý sa stal aj jeho prvým dirigentom.
Tento spevokol fungoval do roku 1918 i napriek
zákazom maďarských úradov, ktoré až 26-krát
zamietli schváliť stanovy spevokolu a tak tento

pracoval nelegálne a členovia spievali tajne. Napriek
tomu sa pri spevokole v roku 1900 zrodil
tamburášsky orchester. Spevokolské začiatky boli
spojené s nacvičovaním ľudových piesní, avšak
Tisovčania túžili nacvičiť aj náročnejšie diela. Začali
nacvičovať opery. Najvýznamnejšou sa stala
poslovenčená opera Bedficha Smetanu Predaná
nevesta, ktorú odohrali v roku 1898. Vystúpenia
spevokolu až do roku 1918 boli úradne zakázané
(ale viac-menej trpené) a stávali sa zakaždým
manifestáciou a slávnosťou celého GemeraMalohontu. Spevokol v tomto čase svojou činnosťou

šíril slovenskú kultúru a udržiaval slovenské
povedomie národa. Vznikom ČSR mohol spevokol
pracovať legálne a pretransformoval sa po
umeleckej stránke na čisto mužský zbor. Členmi
spevokolu boli v tomto období drobní živnostníci,
obchodníci, úradníci, učitelia, vojaci, robotníci i
roľníci. Na dirigentskom poste sa do roku 1932
vystriedali Štefan Daxner, Ľudovít Slabej a Jaroslav
Srp. Pod vplyvom posledne menovaného sa v
repertoári spevokolu objavili české zborové skladby
a organizovali sa mnohé podujatia - koncerty,
večierky, opery, divadelné predstavenia. V roku 1935
vedenie prevzal Ján Donoval, ktorý viedol spevokol
jedenásť rokov a počet členov spevokolu stúpol na
55 . Počas jeho vedenia spevokol účinkoval v
Československom rozhlase i v reláciách pre
zahraničných Slovákov. Do súčasnosti sa viackrát
zmenili dirigenti: Leopold Krull, Július Búš, Jaroslav
Brzák, ktorý vo funkcii dirigenta pôsobil 20 rokov.
Nacvičil so súborom niekoľko desiatok piesní, spolu
zorganizovali vyše stovky koncertov v Tisovci, jeho
blízkom okolí i v zahraničí. Pod jeho taktovkou sa
spevokol zúčastnil početných zájazdov, súťaží,
prehliadok, spoločenských akcií, televíznych a
rozhlasových nahrávok. Za jeho vedenia si spevokol
v roku 1977 pripomenul aj 100. výročie svojho
založenia na Celoslovenskom festivale robotníckych
spevokolov v Tisovci. A v roku 2007 sa vrátil do
spevokolu ako jeho spevák. Mužský robotnícky
spevokol účinkuje dodnes - a to pod taktovkou ženy:
Mgr. Gabriely Rúfusovej, ktorá sa jej ujala v roku
1987 - v roku 110. výročia založenia spevokolu,
ktoré si členovia pripomenuli na 5. ročníku
Daxnerovho Tisovca. Pravidelná činnosť spevokolu

neustala ani po roku 1989, len jeho názov sa zmenil
na Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera. Mužský
spevokol Dr. Samuela Daxnera až do dnešných dní
pravidelne a aktívne vyvíja svoju činnosť. Jeho
členovia účinkujú pri všetkých dôležitých akciách v
meste Tisovec - Dni mesta, Koncert obetiam
represálií 50. rokov i na spomienkových podujatiach
venovaným mnohým osobnostiam slovenského
národného a kultúrneho života v blízkom okolí Vladimír Mináč, Ľudovít Vansa, Ivan Krasko, Samuel
Daxner, Štefan Marko Daxner. V roku 1997 si

robí politický hurhaj, ale tu už išlo veľké peniaze.
Politika a peniaze by nemali byť spojené,
zvádza to k obohacovaniu, rodinkárstvu. Ekonomika
by mala v prvom rade slúžiť minimálne na udržanie
životnej úrovne a nemala by byť nástrojom
politikov. Takéto poznanie ako sme zažili v závere
leta je pre občana veľmi drahé ale poučné. Mestské
zastupiteľstvo v auguste okrem bežného rokovania
vyplavilo problém s odpadom , zjavujú sa nám
vraky aut, vyhodený nábytok ba aj
elektrospotrebiče, každý sa toho chce zbaviť, tak sa
to vykladá k smetným nádobám a do okolia Tisovca.
Je tu neporiadok, dávame zabrať prírode tej
tisovskej. Tempo modernizácie spotrebného tovaru
jeho obmena a nárast počtu hlavne osobných
vozidiel zapĺňa náš životný priestor. Poznanie že sa
nedá toto zvládnuť ani Mestskou políciou, kde sa
pridružujú problémy s neprispôsobivými občanmi
a rómskymi migrantami, si vyžaduje operatívne
riešenia. Zriadenie zberného dvora by výrazne
pomohlo a sociálna politika by mala byť nástrojom
a nie finančnou výpomocou. Toto všetko nahráva
extrémnym riešeniam čo je vďačná téma
v začínajúcej predvolebnej kampani.
Mať
schopnosť vidieť, čo ľudí trápi a nemať obavy

pomenovať čo nás môže nepríjemne prekvapiť, by
malo byť základnou vlastnosťou poslancov ale
i politikov na všetkých stupňoch. Čelní predstavitelia
štátu na oslavách výročia SNP v B. Bystrici
prezentovali zásadný postoj proti nárastu
extrémistických tendencií. Platí to i pre Tisovec, kde
sa to pripomenulo na miestnej pripomienke
o význame a odkaze Slovenského národného
povstania. Príhovory p. Kéryho a primátora P.
Mináča nás upozornili na nutnosť zachovať tradície
demokracie a využiť odkazy SNP vo výchove
generácie v školách. Historické skutočnosti musia
byť poučením. Poznali sme, že v Tisovci nás toho
trápi dosť, je to poznanie, ktoré je predmetom
diskusie v rodinách, na priedomí zo susedmi i na
zasadnutiach miestnych poslancov a vďačnou
témou je to v krčmách ⦃hurhajovniach⦄ . Politika i
miestna, peniaze, sú a budú témou tejto doby.
Sloboda, ktorú máme, je zároveň bremenom
rozhodovania. Nevyhovárajme sa na politikov,
politiku môžeme robiť aj my vstupom do nej, teraz
máme šancu. Voľby do Samosprávy
Banskobystrického kraja sú pred našimi dverami.
V. Pašiak

pripomenuli 120. výročie svojho založenia a
dokument o tomto výročí sa uviedol i v televízii. V
roku 1999 prezident republiky Rudolf Suster
vyznamenal spevokol „Plaketou prezidenta" a
zároveň sa stal „krstným otcom" CD nosiča s
piesňami v podaní MSSD. Rok 2000 sa v spevokole
niesol v znamení príprav spevákov na zahraničný
zájazd do Dupnice v Bulharsku a do Nového Sadu v
Juhoslávii. Všestranná a záslužná je činnosť
Mužského spevokolu Dr. Samuela Daxnera dnes.
Obdivuhodná je láska a chuť jeho členov ku spevu.
Bez nich by spevokol neprežil toľké roky. (red.)

Poznania nielen o Tisovci

Leto je za nami, bolo horúce a zároveň prekvapivé,
čas oddychu osláv a poznania. Kde to vlastne
žijeme? Tisovské výnimočnosti, príroda, prostredie,
ľudia si zaslúžia vstup do novodobej histórie, ktorá
sa v súčasnosti píše ako zmena životného štýlu,
poznačená stále stúpajúcou osobnou spotrebou
a komunikáciou cez telefóny a počítače. Najviac je
týmto postihnutá študujúca mládež, ale
nezaostávajú ani dospelí. Okamžité informácie sa
stali súčasťou terajšieho životného štýlu. Tieto
poznania si ani neuvedomujeme, ale žiť bez nich je
už pomaly nepredstaviteľné. Žijeme v spoločnosti,
kde základom je demokracia a sloboda, stojí za tým
však zodpovednosť, osobná, spoločenská,
ekonomická a tých, čo túto spoločnosť riadia je to
politická zodpovednosť. A tu sme ťažko skúšaní,
lebo za všetkým sa vidia peniaze. Slovenčina má
úžasné slovo, ktoré v ostatných jazykoch
neexistuje . To slovo je
hurhaj .
V nedávnej
i dávnej minulosti, keď sa vracala hlava rodiny
z krčmy v povznesenej nálade, manželky urobili
hurhaj, lebo v podstate potrebné peniaze ostali
v krčme. Ale spoločnosť a politika sa vyvíja
a nedávno nám vládna koalícia vypovedaním
koaličnej zmluvy zo strany SNS predviedli, ako sa
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UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA – 16.8.2017

Slovákov stretneš všade
Posledné letné augustové dni boli krásnym
vyvrcholením pre tisovské divadlo a folklór. Ako
zástupcovia mesta Tisovec sme vycestovali do
Rijeky v Chorvátsku, na pozvanie tamojšej MATICE
SLOVENSKEJ. Stretli sme sa s rodákmi nielen z
Chorvátska, ale i z Maďarska, ako aj so súbormi
iných miest Slovenska /Folklórne súbory Bystričan a
Záriečanka/. Divadlo stále žije, stále zostáva
jedinečným stretnutím zoči-voči, z ktorého
odchádzajú všetci aktéri bohatší, múdrejší – ale
hlavne – šťastnejší. O pravde týchto slov sme sa
presvedčili po odohraní divadelného predstavenia
Slučka pre dvoch. Herci podali v Rijeke bravúrne
výkony, doslova v pote, pretože hrali v interiéri, kde
bolo snáď 40 stupňov a plná miestnosť divákov. No

September 2017
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
-informácie k návrhu zonácie Národného parku
Muránska Planina
- prednostovi mestského úradu vypracovať
vyjadrenie k návrhu Projektu ochrany chráneného
areálu Rimava, ktoré bude predložené na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v mesiaci
september 2017
- Správu o činnosti Mestskej polície v Tisovci za II.
štvrťrok 2017
- plnenie Programového rozpočtu Mesta Tisovec
za I. polrok 2017
- žiadosť Marcely MÁNIOVEJ, bytom Daxnerova
761, 980 61 Tisovec o prenájom pozemku pri
novinovom stánku
- vzdanie sa členstva Ing. Danky BÁLINTOVEJ
v Komisii
verejného
poriadku
a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci
k 23.08.2017, z dôvodu rozviazania pracovného
pomeru
- vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych
krajov - v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do
22:00h
-informácie k aktuálnym výzvam
ukladá
- prednostovi mestského úradu vypracovať
vyjadrenie k návrhu Projektu ochrany chráneného
areálu Rimava, ktoré bude predložené na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v mesiaci
september 2017
- prednostovi mestského úradu vypracovať
vyjadrenie k návrhu zonácie Národného parku
Muránska Planina, ktoré bude predložené na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v mesiaci
september 2017
schvaľuje
- Hlavné úlohy a plán činnosti Mestskej polície
Tisovec na II. polrok 2017
- Navrhované počty žiakov v školskom roku
2017/2018 v Základnej škole Dr. V. Clementisa
Tisovec
- návrh na úpravu v učebných plánoch a v skladbe
vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov
v školskom roku 2017/2018 pre Základnú školu
Dr. V. Clementisa Tisovec
- 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
Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec
rozpočtovým opatrením č. 2/2017 v navrhovanej
podobe, ktorá je prílohou uznesenia
- žiadosť o preklasifikovanie výdavkov rozpočtu č.
2 na rok 2017, podľa prílohy k uzneseniu
- navrhované počty žiakov v školskom roku
2017/2018 v Základnej umeleckej škole Tisovec
- návrh na úpravu v učebných plánoch a v skladbe
vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov
v školskom roku 2017/2018 pre Základnú
umeleckú školu Tisovec
- 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 Základnej umeleckej
školy Tisovec rozpočtovým opatrením č. 2/2017
v navrhovanej podobe, ktorá je prílohou
uznesenia
- navrhované počty zapísaných detí v školskom
roku 2017/2018 v Materskej škole Tisovec
- navrhované počty zapísaných detí v školskom
roku 2017/2018 v Materskej škole Rimavská Píla

o výmere 8 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 01.10.2017 do 30.09.2018, za cenu vo
výške 2,70 Eur/m2/rok, to znamená za celkovú sumu
21,60 Eur/rok
- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
- udelenie súhlasu mesta na otvorenie pobočky
stávkovej kancelárie Niké pre spoločnosť Niké, spol.
s r. o., so sídlom Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava,
ktorá bude prevádzkovaná prevádzkarňou: „Výčap“ na
adrese Partizánska 91, 980 61 Tisovec
- opätovné udelenie súhlasu mesta na umiestnenie
stávkovej kancelárie DOXXbet,
spol.
s r.o., so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, ktorá bude
prevádzkovaná prevádzkarňou „Pizzeria Meredith“ na
adrese Daxnerova 661, 980 61 Tisovec
Ing. Miriamu JANOTÍKOVÚ za tajomníčku Komisie
verejného
poriadku
a životného
prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci, od 24.08.2017
- ukončenie nájomnej zmluvy s nájomcom Katarínou
KEBLÚŠKOVOU, trvale bytom Daxnerova 1083, 980 61
Tisovec, zo dňa 01.01.2017 na prenájom bytu I.
kategórie číslo 23 v 30 bytovej jednotke na ulici
Jesenského 1470 v Tisovci, v zmysle Čl. IV. „Zánik
nájmu“ ods. 1 písm. a), písomnou dohodou
k 31.08.2017
- pridelenie voľného bytu v 30 bytovej jednotke na ulici
Jesenského 1470 v Tisovci, podľa návrhu LII.
PORADOVNÍKA pre nasledovného uchádzača: Monika
RAJCHELOVÁ – jednoizbový byt
- vyradenie z návrhu LIX. PORADOVNÍKA na pridelenie
voľných bytov v 30 bytovej jednotke na ulici
Jesenského 1470 v Tisovci, schváleného uznesením
č. 425/2017 Mestského zastupiteľstva v Tisovci zo dňa
25.01.2017: Boris KRIŠKA – trojizbový byt, alternatíva
dvojizbový byt
- zaradenie do návrhu LX. PORADOVNÍKA na pridelenie
voľných bytov v 30 bytovej jednotke na ulici
Jesenského 1470 v Tisovci, pre nasledovného
uchádzača: Jaroslav HURÁK – jednoizbový byt
- Zmluvu o integrácií a elektronizácií služieb č. 1/2017
medzi Mestom Tisovec ako objednávateľom
a spoločnosťou CORA GEO, s. r. o., so sídlom A.
Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin ako zhotoviteľom,
ktorej predmetom je dodanie, inštalácia a konfigurácia
aplikačného softvéru a poskytnutie služieb potrebných
k integrácií na elektronickú schránku, vo výške
5 689,08 Eur s DPH
- Zmluvu o dielo na zhotovenie žiadosti o FP pre fondy
EÚ medzi Mestom Tisovec ako objednávateľom
a spoločnosťou GG, s. r. o., so sídlom Družstevná
720/4, 976 52 Čierny Balog ako zhotoviteľom, ktorej
- v zmysle § 12 ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia a predmetom je zhotovenie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, vo
nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu,
výške 2 000,00 Eur s DPH
ktorý mesto užíva a v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
- Zmluvu o dielo medzi Mestom Tisovec ako
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
s. r.
neskorších predpisov a uznesenia MsZ č. 485/2017 objednávateľom a spoločnosťou PMXnet,
písm. c) zo dňa 28.06.2017, prenájom nehnuteľného o., so sídlom Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa ako
zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie diela
majetku, a to:
3.
parcely CKN č. 2678, evidovanú ako „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta
Tisovec“,
vo výške 4 934,40 Eur s DPH
zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2,
parcely CKN č. 2680, evidovanú ako zastavané - Zmluvu o dielo medzi Mestom Tisovec ako
objednávateľom a spoločnosťou STRABAG s.r.o., so
plochy a nádvoria o výmere 50 m2
sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava ako
pre Jána SELČANA s manželkou Zlatou
zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie diela
SELČANOVOU, bytom Daxnerova 668, 980 61
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova
Tisovec, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(susediaci – prídomový pozemok), formou vecného ul., časť Slávča“, vo výške 121 657,93 Eur s DPH
- Zmluvu o dielo medzi Mestom Tisovec ako
plnenia na obdobie od 01.09.2017 do 31.08.2019
objednávateľom a spoločnosťou STRABAG s.r.o., so
- vyhlásenie majetku mesta, a to časti pozemku
sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava ako
v katastrálnom území Tisovec, časti parcely EKN č.
zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie diela
2433, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria
„Vybudovanie chodníka so zámkovou dlažbou na
o výmere 8 m2, za prebytočný
- zverejnenie zámeru mesta prenajať časť pozemku Hviezdoslavovej ulici v časti „Slávča“ v Tisovci“, vo
výške 70 466,64 Eur s DPH
v katastrálnom území Tisovec, časti parcely EKN č.
Pokračovanie na str.4
2433, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria
- 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.
4/2017 v navrhovanej podobe, ktorá je prílohou
uznesenia
- čerpanie finančných prostriedkov z fondu rozvoja
mesta, údržby budov a miestnych komunikácií mesta
nasledovne:
na rekonštrukciu miestnej komunikácie
a chodníka na Hviezdoslavovej ulici, časť
„Slávča“, vo výške 195 125,00 Eur
na rekonštrukciu chodníkov Francisciho ulica dokončenie a Rimavská Píla - odstavná plocha
KD Rimavská Píla, vo výške 35 500,00 Eur
na rekonštrukciu plochej strechy náraďovne ZŠ
Dr. V. Clementisa Tisovec, vo výške 11 500,00
Eur
na vybudovanie hromozvodu k streche objektu
„D“ ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec, vo výške 5
000,00 Eur
na rekonštrukciu Športového klubu na
Rimavskej Píle, vo výške 2 700,00 Eur
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017, ktorým
sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o výške
príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tisovec
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017, ktorým
sa podľa zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu
Mesta Tisovec mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Tisovec č. 45/2002 o záväzných
častiach Územného plánu Mesta Tisovec
- v zmysle § 7 ods. 5 písm. e) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu,
ktorý mesto užíva a v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a uznesenia MsZ č. 484/2017
písm. c) zo dňa 28.06.2017, zámenu pozemkov
v katastrálnom území Tisovec, a to:
1.
parcely CKN č. 2682, evidovanú ako
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
60 m2, LV č. 1354, vo vlastníctve Mesta Tisovec
za spoluvlastnícky podiel pozemku v katastrálnom
území Tisovec, a to:
2.
parcely CKN č. 2692, evidovanú ako
zastavané plochy a nádvoria, ktorá je v podiele
32/240-in spoluvlastníctvom Jána SELČANA
s manželkou Zlatou SELČANOVOU, bytom
Daxnerova 668, 980 61 Tisovec
bez vzájomného finančného vyrovnania

