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Okienko stavebnej komisie
Zimná romantika severnej časti námestia okolo roku 1930 a v roku 2017.

Deti so zdravotným postihom a ich sny.
„ Rob to čo miluješ, miluj, čo robíš a odovzdaj viac , než sľubuješ “.
Našim cieľom bolo pre naše deti v Detskom domove Škovránok v Tisovci, naplniť aspoň čiastočne ich
sny. Jedná sa o zdravotne postihnuté deti, ktoré majú oveľa menej príležitostí integrovať sa do
spoločnosti a niečo dosiahnuť. Vydaril sa nám zámer , ktorý sme už dlhšie plánovali a to aj vďaka
dvom zrealizovaným projektom „Šikovné lienky“ , na ktorý nám poskytla finančnú hotovosť
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ,zo zamestnaneckých grantov. Druhý
projekt „ Aj my to dokážeme “ , na ktorý nám poskytla finančnú hotovosť Nadácia EPH . Snažili
sme sa vybudovať špeciálnu herňu, kde by si deti mohli rozvíjať svoje edukačné aktivity zamerané na
relaxačné cvičenia, pohybové schopnosti a fyzický vývoj detí. Ďalej bolo pre deti potrebné aj
zlepšenie a zdokonaľovanie sa v ich manuálnych zručnostiach, rozvíjať ich zmyslové vnímanie a to aj
vďaka terapiám: Arteterapia, Muzikoterapia, Biblioterapia, Liečebná telesná výchova,
Bazálna stimulácia , ktoré sa dajú v špeciálnej herni prevádzať . Týmto sa snažíme našim deťom naplniť ich sny, do takej miery , aby sme
vyčarovali úsmev na ich tvárach. Preto ďakujeme pekne , všetkým zúčastneným, ktorí nám pomohli pri zrealizovaní našej špeciálnej herne na
skupine.
Špecializovaná skupina ZŤP detí ,,Lienka“

Inzercia
Predám 2-izbový
byt v Tisovci
na Štefánikovej
ulici,
1. poschodie, je
tehlový,
zateplený.
Cena dohodou
Kontakt:
0918488495
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XXXVII. DAXNEROV TISOVEC
Čas je neúprosný a opäť nás priblížil ku
koncu kalendárneho roka. 8.decembra
2017 sa v priestoroch MsKS v Tisovci už
37. krát v tomto predvianočnom období
stretli spevácke zbory regiónu Gemera -

Malohontu na spoločnej prehliadke .
Účastníkov podujatia privítala vo vestibule
predajná výstava výrobkov ľudových
remeselníkov pod názvom Vianočná

nálada, kde mohli účastníci nielen
obdivovať, ale si aj zakúpiť výrobky zo
šúpolia p. Evy Dolinajovej, medovníčky p.
Evy Manicovej a Slávky Slivkovej,
patchworkové výrobky p.Ľubice Pinerovej,
pletené i šité hračky p. Sone Hrončekovej
a Alžbety Haluškovej, či vianočné
dekorácie p. Jarmily Hoosovej.
Tohtoročné podujatie bolo zrealizované v
duchu 140. výročia založenia Mužského

spevokolu Dr. Sama Daxnera a tak aj
program začal pri buste tohoto
„najväčšieho“ Tisovčana, kde zaspievali
domáci speváci a hostia z Banskej
Štiavnice.
V úvode hlavného programu sa
predstavil domáci Mužský spevokol Dr.
Sama Daxnera pod vedením dirigentky
Gabriely Rufusovej. Prehliadka
pokračovala vystúpením Miešaného
speváckeho zboruBona Fide z Rimavskej
Soboty pod vedením Janky Doborockej,
Speváckeho zboru Qurin pri ZUŠ v
Revúcej, ktorý diriguje Jaroslav Petr, a
capella vokálna skupina Mystic Choir z
Rijavskej Soboty opäť pod vedením Janky
Doobrockej. Prvýkrát sa v Tisovci
predstavil aj Miešaný spevácky zbor Blaha
Lujza z Rimavskej Soboty, ktorý bol
založený v roku 2007, spieva skladby z
rôznych hudobných období i žánrov.
Hosťom tohtoročnej prehliadky bol v
Tisovci už známy Spevokol Štiavničan z
Banskej Štiavnice, ktorý diriguje Ján
Kružlic. Mužský spevácky zbor Štiavničan
má za sebou množstvo vystúpení doma
i v zahraničí, vydal 4 nosiče s baníckymi a
študentskými piesňami. Vystupuje pri
rôznych príležitostiach, slávnostných,
veselých i smutných. Od baníckych
šachtágov, prijatí jubilantov, návštev
rôznych delegácií, cez pohreby, hudobné
festivaly, rôzne podujatia až po
samostatné koncerty. Spieval už
prezidentom, diplomatom, nórskemu
kráľovi i monackému kniežaťu.
V závere koncertu zaznela skladba Spirit
of Good v podaní sobotských a revúckeho
spevokolu. Pri zažatých sviečkach, za
prítomnosti všetkých speváckych zborov,
odznela skladba Tichá noc, svätá noc a

tak ukončila toto podujatie, ktoré opäť
ukázalo krásu a vzácnosť zborového
spevu. Za vystúpenie poďakovali všetkým
účastníkom prehliadky riaditeľka GMOS
Mgr. Darina Kišáková a primátor mesta

Tisovec Ing. Peter Mináč a odovzdali
dirigentom i tisovským remeselníčkam
ďakovné listy a kvety. Po spoločnom
posedení, so želaním príjemných
vianočných sviatkov, plných porozumenia,

lásky a spokojnosti sa speváci rozišli so
želaním stretnúť sa na XXXVIII. ročníku
regionálnej prehliadky speváckych zborov
Daxnerov Tisovec 2018.
Organizátormi podujatia boli: BBSK –
Gemersko-malohontské osvetové
stredisko v Rimavskej Sobote a Mesto
Tisovec – oddelenie kultúry a športu.
Prehliadku z verejných zdrojov finančne
podporil Fond na podporu umenia.

MIKULÁŠSKE PREKVAPENIE
Predvianočný čas má veľa pekných
zastavení – okrem stridžích dní, ktoré
začínajú 25.11. Katarínou, - je to deň

očiach, tešíme sa s nimi. A tešíme sa aj
na každoročný program, ktorý
pripravujú už niekoľko rokov
pedagógovia našej ZŠ – je to
Mikulášska hitšaráda. Vždy sme
prekvapení nápaditosťou jednotlivých
vystúpení. Bavíme sa na tom, ako
prváčikovia rozosmejú všetkých
prednesom a aj tým, ako upozorňujú
svojho spolužiaka, že už má zaspievať
či prednášať. Sme uchvátení
pestrosťou vystúpení – koledami,
prednesom, tancom, spevom, scénkami
a to všetko dýcha vianočnou
svätého Mikuláša. Na tento deň sa tešia atmosférou. Klobúk dolu pred prácou
najmä ratolesti. Aj keď nepoznajú
našich pedagógov – (omladenou
históriu rozdávania balíčkov, očakávajú generáciou) – ktorí pri svojej práci
vo vyčistených čižmičkách veľa
prebudia v našich deťoch schopnosti, o
darčekov. My dospelí máme slzy v

ktorých my – rodičia ani nevieme.
A nakoniec prečo nadpis Mikulášske
prekvapenie? Jednoduchá odpoveď:
Prekvapenie je okrem strhujúceho

tanca našich pedagógov ich
každodenná práca – za to im patrí
veľká vďaka a uznanie.
Ďakujeme. Ľubica Dž.
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ERASMUS+, prax študentov S0Š v zahraničí
Žiaci našej školy SOŠ v Tisovci sa môžu
pochváliť 3týždňovým pobytom (28. 10.
2017 – 16. 11. 2017) v zahraničí.
V susednej krajine EU – Rakúsku, v jej
hlavnom meste vo Viedni, absolvovali
prax v rámci projekt Erasmus+ (Teória v
praxi). Boli ubytovaní v peknom
a príjemnom prostredí hostela,
obklopeného krásnou prírodou západnej

mapou a potrebným dopravným spojom.
Hlavnou náplňou pobytu boli pracovné
povinnosti, v ktorých žiaci uplatňovali
nielen získané vedomosti zo školy, ale aj
priamo z pracoviska, v ktorom pôsobili.
Žiaci odboru grafik digitálnych médií sa
obohatili skúsenosťami uplatnenia sa
v rôznych organizáciách využívajúcich ich
zručnosti a vedomosti z grafických
programov. Vytvárali vizitky, logá a rôzne
iné produkty, ktorých realizácia bola
terminovaná, a tak si skúsili aj prácu (hoc
vo večerných hodinách) „z domu“.
S ťahaním káblov do trubíc sa popasovali
elektrotechnici. Partia z manažmentu
cestovného ruchu si vyskúšala povinnosti
na každom úseku prevádzky v hoteli
ROOMZ. Dievčatá sa pochválili zvládnutím
prípravy pohostenia pre hostí, prestierania
stolov, estetickej úpravy postelí a izieb.
Chlapci boli pochválení za veľmi príjemní
hornatej časti Viedne. „Vlastnili“ spolu so prístup k hosťom.
svojimi 2 pedagógmi celé piate poschodie Súčasťou projektu boli aj kultúrne
programy. Prostredníctvom nich sa
a využívali hostelom ponúkané služby
obohatili orientáciou v celom centre
a zariadenia, ako sú jedáleň, kuchynka,
Viedne, vzhliadnutím sídla
práčovňa, relaxačná miestnosť a vo
vstupnej hale centrálna informačná tabuľa Habsburgovcov, miest Márie Terézie
a krásnej Sisi. Zdolávali strach
so zoznamom pamiatok, orientačnou
z extrémnych atrakcií známeho

zábavného centra Prater a radu ďalších...,
„každému podľa gusta“. A akoby to bolo,
nenavštíviť sídlo OSN na záver?
So zdokonalenou znalosťou angličtiny,
nadobudnutou samostatnosťou,
medzikultúrnymi zručnosťami a získanou
mobilitou vo vzdelávaní sa naši žiaci vrátili
do každodenného študentského života.
Smer radi, že práve naša škola SOŠ

v Tisovci uspela vo výbere v rámci
realizácie projektu Erasmus+ a dúfame,
že i v budúcnosti naši žiaci budú mať
možnosť zúčastniť sa podobného
projektu.
Mgr. Katarína Hutková, SOŠ
Tisovec

TKD klub Hnúšťa – Tisovec zožal úspech na medzinárodnej súťaži
Ilyo Cup 2017!
medzi sebou v podobe súčtu časových
limitov vo všetkých troch disciplínach.
Taekwondo klub Hnúšťa-Tisovec
reprezentovalo 21 pretekárov, ktorí
získali nasledovné umiestnenia
v jednotlivých kategóriách. V kategórii
zápas získali cenné umiestnenia:
A.L.Lӧrinčíková , T.B.Lӧrinčíková, M.
Murinček , J. Vrbiar - 2. miesto.
V kategórii „Kick“ boli úspešné
nasledovne: 1. miesto: T. B. Lӧrinčiková,
P. Porubiaková, V. Brndiarová. 2. miesto
V nedeľu 19.11. 2017 sa stretli
získali: Tamarka Morová, I. Kyseľová a 3. získať z pomedzi všetkých 17
v Košiciach na medzinárodnej súťaži ILYO miesto obsadila. T.I. Lӧrinčíková.
zúčastnených klubov vynikajúce 3.
Cup 2017 spolu 260 pretekárov zo 6
V kategórii poomsae sa vďaka celému
miesto v poomsae. 1. miesto získali: I.
krajín ( Slovenska, Česka, Maďarska,
Kyseľová, M. L. Novota , v pároch: T.
Ukrajiny, Chorvátska, ..) Súťažilo sa
Morová+T. Morová, I. Kyseľová+ P.
v zápase, poomsae a novej kategórii na
Porubiaková. 2. miesto : A.L. Lörinčíková,
Slovensku s názvom „Kick-Agility“
T.B. Lӧrinčíková, T. I. Lӧrinčíková, T. A.
(Kop/pohyblivosť). Nová súťažná
de Buhr, Tamarka Morová, K. Dovalová,
kategória „Kick“ sa skladala z troch
M. Kyseľ. 3. miesto : Timka Morová. Za
disciplín, kde si cvičenci vyskúšali
úspešné reprezentovanie nášho klubu s
prekážkovú dráhu s kopom , kopanie na
celkovou bilanciou súťaže Ilyo Cup 7x
rýchlosť do elektronickej vesty – panáka
zlato, 16 x striebro a 2 x bronz všetkým
„Dummyho“ počas 20 sekúnd a kopanie
v mene klubu ďakujeme a víťazom
na elektronickú lapu, pri ktorej sa merala
srdečne gratulujeme. Ďalej ďakujeme
rýchlostná reakcia kopu na svetelný
mestu Tisovec za bezplatné zabezpečenie
signál. Prostredníctvom tejto súťažnej
dopravy do Košíc pre súťažiace deti
kategórie si „taekwondisti“ preverili svoje tímu a ich skvelým umiestneniam
z Tisovca.
podarilo TKD klubu Hnúšťa-Tisovec
pohybové, rýchlostné reakcie navzájom
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Zvláštne, múdre a zároveň pekné
a hlavne osobné slovné spojenie. Každý
z nás čo tu žijeme, ho často používa, či
už je to hrdosť, nostalgia, spomienky.
Menej často ho vyslovujú tí čo žijú alebo
pracujú v zahraničí. Prichádza čas , keď
Náš Tisovec nás privíta, je to domov ,
ktorý nám patrí a bude patriť i tým
generáciám, ktoré tu vyrastajú, študujú .
Je nezameniteľný a má svoju tvár. Ako
táto tvár vyzerá? Každý to vníma inak,
tých tvárí je veľa, máme na výber, ktorú
si vyberieme a prijmeme za svoju. Zub
času nám ukáže tvár, kde sú opustené
domy, bývalé depo, staré kúpalisko.
Tisovské rodiny i občania, ktorí zápasia
o svoju dôstojnú existenciu. Tisovec žije,
ale aj tak trocha živorí, lebo lukratívnych
pracovných príležitostí nie je veľa
a demokracia nám vnútila slobodu
osobného rozhodovania. Na výročie 17.
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Turisti pod strechou a v teple

Náš Tisovec
novembra sme si už nespomenuli. Hoci
sa tým začala aj cesta k súkromnému
vlastníctvu a technickému blahobytu.
Sme obklopení telefónmi, autami
a dostatkom akéhokoľvek tovaru.
V súčasnosti zažívame
„demokratický“ blahobyt. Je tu
mlčiaca väčšina, ktorá nechodí voliť,
zatvorila sa do svojich domov , bytov.
Veci verejné nechávajú plynúť pomimo.
Tvrdia že oni aj tak nič nezmenia, tlie tu
akási nespokojnosť a vzdávanie sa
zodpovednosti. Všetko je dobre pokiaľ
nám zdravie slúži a keď nás dostihne
choroba potom musíme konštatovať , že
zdravie je to najvzácnejšie v živote. Tento
pocit zažíva hlavne staršia generácia, ale
čaká to každého z nás. Tvár Tisovca
tvoria aj šťastní a šikovní ľudia, ktorí sú
tu síce doma, ale svoje schopnosti
väčšinou predávajú mimo Tisovca. A tu je
miesto oddychu a pokoja, aj to jedna
z prívetivých tvárí Tisovca. Obraz nám
dotvárajú unavení učitelia, ktorí sa snažia
pripraviť naše deti na kultúrny
a zmysluplný život. Ako sa ďalej bude
tvoriť tvár Tisovca a Rim. Píly, kde sa už
dlho obchádza problém s rómskou
menšinou, začínajú nám chýbať pracovné
sily. Poslanci, teraz zvolení do VÚC, ale aj
tí miestni Tisovca a Rim. Píly, budú
musieť rozhodnúť, rozhodovať ako ďalej.
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Schopnosť nazrieť do budúcnosti
Tisovca, rozhľadieť sa v súčasnom
politickom klbku, ktoré nám usilovne
zamotáva súčasná vládna koalícia, je
ťažké sústo nielen pre občana.
V podstate stále ide o peniaze. Je tu
doba, keď peniaze rozdeľujú
politikov a ľudí. Blížiace sa sviatky nám
majú priniesť pokoj , kľud a pripomenúť
politikom všetkých kalibrov, že sú tu pre
nás. Na novembrovom zasadnutí
poslancov Tisovca a Rim. Píly sa
udeľovali mimoriadne finančné odmeny
poslancom. vzdanie sa väčšej časti
odmeny pre miestnych divadelníkov
a Pomocnicu to urobila iba jedna
poslankyňa p. Homoľová. Pomaly sa
končí toto volebné obdobie , nebolo
poznačené výnimočnosťami, ale predsa
sa investovalo do chodníkov, ciest, začína
sa rozvidnievať v cestovnom ruchu, ale
chýba nám ešte veľa, či nám pomôže
rozhľadňa na Trstí, bude stáť viac ako
80 000,-€ , dúfajme že to bude unikát,
ktorý okrášli tvár Tisovca. Aká bude tvár
Tisovca, záleží nielen od občanov Tisovca
ale hlavne od tých, čo ovládajú politiku aj
tú miestnu.
Teraz bude mať Tisovec sviatočnú tvár,
skúsme každý jeden z nás aspoň trocha
ju skrášliť.
Vladimír Pašiak

HARMONOGRAM
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tisovci na rok 2018
Dátum

Čas
konania

Miesto konania

Poznámky

31. január 2018

15,00 h

Zasadačka MsÚ

streda

28. február 2018

15,00 h

Zasadačka MsÚ

streda

28. marec 2018

15,00 h

Zasadačka MsÚ

streda

25. apríl 2018

15,00 h

Zasadačka MsÚ

streda

30. máj 2018

15,00 h

Kultúrny dom Rimavská Píla

streda

20. jún 2018

15,00 h

Zasadačka MsÚ

streda

28. jún 2018

Upresnený
pozvánkou

Obradná sieň – slávnostné zastupiteľstvo

štvrtok

22. augusta 2018

15,00 h

Zasadačka MsÚ

streda

26. september 2018

15,00 h

Zasadačka MsÚ

streda

24. október 2018

15,00 h

Zasadačka MsÚ

streda

Pod týmto názvom podal v roku
2017 KST turistický oddiel KOS
Rimavská dolina projekt do
grantového programu
„Naštartujme s Partnerstvom
Muránska planina – Čierny Hron“.
Pod týmto názvom podal v roku
2017 KST turistický oddiel KOS
Rimavská dolina projekt
do grantového programu
„Naštartujme s Partnerstvom

Muránska planina – Čierny Hron“.
Jeho zámerom bolo pokračovať
v rekonštrukcii budovy bývalého
skladu v areáli Šťavice, ktorú
na jar v roku 2016 odkúpili
od mesta. Projekt podaný v tomto
roku a podporený sumou 500,00 €
mal náväznosť na ten z roku 2016,
kedy sme tiež s finančnou
podporou Partnerstva Muránska
planina – Čierny Hron s projektom
„Turisti pod strechou“ nanovo
budovu skladu

zastrešili. Po brigádach
uskutočnených na jar v roku 2016,
ktorých náplňou bola aj likvidácia
pôvodnej strešnej krytiny a celej
už nepoužiteľnej strechy so
stropom, zostali z budovy len holé
múry. Nasledovné pracovné
postupy sme si rozdelili
do niekoľkých etáp. V prvej etape
bolo hlavným zámerom budovu
zastrešiť, postaviť komín a osadiť
okná a dvere. Toto sa aj vďaka
600,00 € podpore z Grantového
programu ,,Naštartujme
s partnerstvom Muránska Planina
– Čierny Hron“ podarilo zrealizovať
v roku 2016. V druhej etape bolo
cieľom zatepliť obvodové múry
a realizovať vonkajšie omietky,
Rok 2017 bol teda opäť bohatý
na brigádnicku činnosť. Okrem
pomoci prírode pri odstraňovaní
kalamitných zátarasov
na Hradovej, účasti
na celomestskej brigáde „Som
za krajší Tisovec“, ochranných
náteroch slovenského dvojkríža
na Obadovom očku, či pri
zabezpečovaní a stavbe vatry SNP,
sme pokračovali aj
v rekonštrukcii „skladu“ turistov
na Šťavici. Roboty bolo neúrekom,
ale s aktívnym prístupom
a s pomocou niektorých našich

SUDOKU

šikovných členov sme dokázali, aj
napriek ich vyťaženosti
a nedostatku času, urobiť
na obnove budovy zasa poriadny
kus práce. A aj za finančnej
podpory Partnerstva Muránska
planina – Čierny Hron sme si svoju
malú nehnuteľnosť stihli zatepliť
a splniť tak vytýčený brigádnický
cieľ etapy v roku 2017. V
následných etapách sa budú

realizovať ďalšie stavebné úpravy
a to rekonštrukcia interiéru,
podkrovia a výstavba verandy.
Vďaka všetkým aktívnym turistom,
ktorým nebolo zaťažko venovať
svoj voľný čas a sily pri
rekonštrukcii našej nemovitosti
a vďaka aj všetkým členom,
občanom, firmám, ktorí sa
doposiaľ akýmkoľvek spôsobom
na jej premenách počas
19. mesiacov podieľali, či podali
pomocnú ruku. D.K.
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Viac služieb na jednom mieste - IOMO (Integrované obslužné miesto občana)
Mestský úrad v Tisovci rozšíril svoje služby o novú službu IOMO (Integrované obslužné miesto občana) V KANCELÁRII MATRIČNÉHO ÚRADU.
IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.
Na jednom mieste vybavíte: Výpis/Odpis z registra trestov, Výpis z Listu vlastníctva, Výpis z Obchodného registra
Otváracie hodiny pracoviska IOMO sú totožné s otváracími hodinami Mestského úradu v Tisovci.
VYBAVUJE: Denisa Mániová , Mestský úrad Tisovec, Tel. č. 047/5603812 denisa.maniova@tisovec.com
IOMO
Všetky vydávané dokumenty prostredníctvom IOMO sú platnými verejnými listinami použiteľné na právne účely.
PLATBY ZA ASISTOVANÉ SLUŽBY IOMO sa riadia sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa vyhlášky č. 25/2014 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Žiadateľ uhrádza ja jednotlivé služby aj správny/súdny poplatok podľa platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení
neskorších predpisov.
VÝPISU Z LISTU VLASTNÍCTVA
LIST VLASTÍCTVA je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti.
Môžete získať ÚPLNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva alebo ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU
VLASTNÍCTVA, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva.
Občan sa pri vybavovaní výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.
Žiadosť o vydanie výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín.
VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov.
VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.
O výpis môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.
Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.
Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje okamžite, na počkanie.
VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV
Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra SR.
Výpis je verejná listina, ktorá preukazuje či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zohľadnené (vymazané).
Občan SR sa pri vybavovaní Výpisu z registra trestov sa preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, vrátane originálu
alebo overenou kópiou rodného listu.
Cudzinec sa preukazuje platným cestovným pasom vrátane úradnej preloženej kópie rodného listu.
Žiadosť o vydanie výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do 2 hodín, ak bola žiadosť podaná do 13,00
hodiny. V prípade podania žiadosti po 13,00 hodine je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA
Služba
Odpis z registra trestov na právne
účely
Odpis z registra trestov na právne
účely (prevádzkareň MVSR)
Všeobecná agenda
Výpis z listu vlastníctva na právne
účely
Výpis z listu vlastníctva na právne
účely (prevádzkareň MVSR)
Výpis z obchodného registra na
právne účely
Výpis z obchodného registra na
právne účely (prevádzkareň MVSR)
Výpis z registra trestov na právne
účely
Výpis z registra trestov na právne
účely (prevádzkareň MVSR)

Poplatok za el.
službu cez IOM

Poplatok za
asistenciu IOM

Celková zaplatená cena za službu

2.00€

1.90€

3.90€

2.00€

2.00€

4.00€

0.00€

8.00€

8.00€

4.00€

3.90€

7.90€

4.00€

4.00€

8.00€

0.00€

4.50€

4.50€

0.00€

4.50€

4.50€

2.00€

1.90€

3.90€

2.00€

2.00€

4.00€
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UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA – 22.11.2017
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
- v zmysle §7 ods. 5 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta a majetkom štátu,
ktorý mesto užíva a v zmysle §9a
ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a uznesenia
MsZ č. 554/2017 písm. b) zo dňa
25. októbra 2017, predaj
nehnuteľností v katastrálnom území
Tisovec, a to:
- parcely CKN č. 5033/7, evidovanej
ako zastavané plochy a nádvoria o
celkovej výmere 66 m2 v zmysle
geometrického plánu č. 4452254122/2017, vypracovaného
geodetickou kanceláriou
GOEDETING Slovakia, s.r.o., so
sídlom Kraskova 4115/1A, 979 01
Rimavská Sobota, parcely CKN č.
5041/11, evidovanej ako zastavané
plochy a nádvoria o celkovej
výmere 170 m2 v zmysle
geometrického plánu
vypracovaného geodetickou
kanceláriou Ján BRNDIAR, so
sídlom ČA 667, 980 55 Klenovec,
- pre Šimona PASTÝRA, bytom
Daxnerova 760, 980 61 Tisovec, z
dôvodu hodného osobitného
zreteľa (susediaci – prídomový
pozemok), za celkovú cenu 550,00
Eur
- vystúpenie MESTA TISOVEC k
31.12.2017 z územia pôsobnosti
Oblastnej organizácie Cestovného
ruchu NÍZKE TATRY JUH, so sídlom
976 44 Mýto pod Ďumbierom 64, v
zmysle Čl. IV. „Členstvo v
organizácií“ bod 3. písm. a)
Zakladateľskej zmluvy o založení
Oblastnej organizácie CR Nízke
Tatry Juh zo dňa 21.01.2017
- zaradenie do návrhu LXI.
PORADOVNÍKA na pridelenie
voľných bytov v 30 bytovej
jednotke na ulici Jesenského 1470 v
Tisovci nasledovnej uchádzačky:
Jana BALŠIANOKOVÁ – jednoizbový
byt
- Všeobecne záväzné nariadenie č.
03/2017 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia
- miestnosť pre vykonávanie

občianskych obradov a slávností:
predpisov, na obdobie od 01.01.2018
OBRADNÁ SIEŇ MESTA TISOVEC, v do 31.12.2019, formou vecného
budove Mestského úradu v Tisovci,
plnenia
Nám. Dr. V. Clementisa 1
-v zmysle §7 ods. 4 písm. c) a §11
Zásad hospodárenia a nakladania s
- sobášne dni: piatok a sobota
majetkom mesta a majetkom štátu,
sobášnymi dňami nie sú: 1. január,
veľkonočné sviatky (piatok, nedeľa, ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods.
1 písm. c) a ods. 5 Zákona č. 138/1991
pondelok), 24. december, 25.
Zb. o majetku obcí v znení neskorších
december, 26. december
- sobášne hodiny: v piatok v dobe od predpisov a uznesenia MsZ č.
544/2017 zo dňa 25. októbra 2017,
14:00 do 16:00 h
v sobotu v dobe od 13:00 do 17:00 h predaj pozemku v katastrálnom území
- dni a hodiny obradu uvítania dieťaťa Rimavská Píla, a to:
- parcely CKN č. 439/5, evidovanú ako
do života - sobota od 13:00 - do
ostatné plochy o celkovej výmere 527
17:00h
- internú Smernicu MESTA TISOVEC o m2 v zmysle geometrického plánu č.
32966334-48/2017, vypracovaného
vykonávaní občianskych obradov a
slávností v MESTE TISOVEC a m. č. geodetickou kanceláriou Ján BRNDIAR,
so sídlom ČA 667, 980 55 Klenovec,
RIMAVSKÁ PÍLA, s pripomienkou
pre Jána VENGRÍNA, bytom Hlavná
118, 980 61 Tisovec – Rimavská Píla,
formou priameho predaja za ponukovú
cenu vo výške 1 458,86 Eur, to
znamená za cenu 2,18 Eur/m2 vrátane
úhrady nákladov na vypracovanie
geometrického plánu a znaleckého
posudku vo výške 310,00 Eur
Z celkového počtu 11 poslancov, bolo
prítomných 10 poslancov, z toho za
- Bc. Michalu Durecovú za členku
predaj majetku mesta hlasovalo 10
Zboru pre občianske záležitosti
poslancov. Návrh bol prijatý
„Človek–človeku“ pri Mestskom
trojpätinovou väčšinou všetkých
zastupiteľstve v Tisovci, od 1. januára
poslancov.
2018
- vyhlásenie majetku mesta, a to časti
-internú Smernicu MESTA TISOVEC o
pozemku v katastrálnom území
verejnom obstarávaní
Tisovec, parcely CKN č. 3130/1,
v zmysle Čl. 2 ods. 3 Zásad
evidovanú ako zastavané plochy a
odmeňovania poslancov a členov
nádvoria o celkovej výmere 100 m2, za
komisií Mestského zastupiteľstva v
prebytočný
Tisovci v znení dodatku č. 1,
berienavedomie
mimoriadnu odmenu pre poslancov
-protest prokurátora proti Všeobecne
Mestského zastupiteľstva za II. polrok
záväznému nariadeniu MESTA
2017 v navrhovanej podobe, ktorá je
TISOVEC o poplatkoch za
prílohou uznesenia
znečisťovanie ovzdušia, ktoré bolo
- zverejnenie zámeru mesta prenajať
schválené uznesením Mestského
pozemky v katastrálnom území
zastupiteľstva v Tisovci č. 179/2011 zo
Tisovec, parcely CKN č. 3130/1,
dňa 24.11.2011
evidovanú ako zastavané plochy a
- žiadosť Bc. Jána MERTINYAKA,
nádvoria o celkovej výmere 100 m2, z
bytom Daxnerova 1083, 980 61
dôvodu hodného osobitného zreteľa
Tisovec, o dlhodobý prenájom časti
(susediaci – prídomový pozemok), v
pozemku v katastrálnom území
zmysle §12 ods. 4 písm. c) Zásad
Tisovec, parcely CKN č. 3130/1,
hospodárenia a nakladania s
evidovanej ako zastavané plochy a
majetkom mesta a majetkom štátu,
nádvoria.
ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods.
9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších

