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 2008



Obecné zástupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi na svojom rokovaní  dňa 22.02.2008 

sa uznieslo na :

Uznesenie č. 1/2008
K bodu č. 4 Schváľovanie záverečného účtu za rok 2007
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

predložený záverečný účet obce Tušická Nová Ves 
 

 za: 6 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/2008
K bodu č. 5 Schváľovanie rozpočtu na rok 2008 a roky 2009 - 2010
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

rozpočet na rok 2008 a roky 2009 - 2010
 

 za: 6 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/2008
K bodu č. 6 Schválenie žiadosti o NFP v rámci výzvy 1.1 ROP infraštruktúra a vzdelávanie – prístavba 
telocvične k ZŠ Tušická Nová Ves
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

podať žiadosť na MVRR SR 
finančné prispieť z obecného rozpočtu čiastkov maximálne 100.000.Sk
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
 

  za: 6 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4/2008
K bodu č. 7 Diskúzia
Schváľuje:  

odmenu pre externého požiarného technika p. Ing. Bálinta Jozefa bytom Vojčice vo výške 10.000 Sk za 
spracovanie požiarno technickej dokumentácie obce 

 
 za: 6 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5/2008
K bodu č. 7 Diskúzia
Schváľuje:

návyšenie nájomného pre nájomcu Ing. Drába Gabriela na výšku 60.000 Sk ročne
za: 5 prítomní poslanci proti: 1 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6/2008
K bodu č. 7 Diskúzia
berie na vedomie:

informáciu o podaní žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia na MF SR, a pripravených 
dotazníkov pre občanov pre spracovanie spotreby zemného plynu a elektrickej energie na prípravu teplej 
užitkovej vody a vykúrovania

Tušická Nová Ves 22.02.2008

Ing. Ivan Blažej
starosta obce 



Obecné zástupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi na svojom rokovaní  dňa 28.04.2008 

sa uznieslo na :

Uznesenie č. 7/2008
K bodu č. 4 Schváľovanie doplnených VZN č.2/2007 a VZN č.1/2008
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

predložený, doplnený návrh VZN č.2/2007 o trvalo udržateľnom nákladaní s odpadmi obce Tušická 
Nová Ves  a opravený VZN č.1/2008 o miestnych daniach a poplatkoch na území obce   Tušická Nová 
Ves

  za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8/2008
K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu za 1.Q. 2008
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
berie na vedomie:  

plnenie rozpočtu na rok 2008 za 1. Q.  
za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 9/2008
K bodu č. 7 Navýšenie paušalu pre starostu na platby T-Mobile
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

navýšenie paušalu pre starosru na 1200 Sk mesačné s tým, že uložilo starostovi vybrať z ponúky T-
Mobile výhodný produkt  

 za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 10/2008
K bodu č. 6  Žiadosť prenajímateľa ERA J. Klíma rekonštrukcia resp. Výmena okien na 1.poschosdí starej 
školy za protihodnotu nájomného
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Doporučuje:  

na základe korektného zmluvného dojednania so spoločnosťou ERA – J. Klíma výmenu doporučuje  
 za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

                     Uznesenie č. 11/2008
K bodu č. 8  Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Doporučuje:  

na základe predloženia návrhov starostu na kúpu audiotechniky pre kultúrny dom a nákup štiepkovača 
pre obec doporučuje zatiaľ nákup nerealizovať, nakoľko sú výššie priority financovania – pokračovanie 
na výstavbe dómu nádeje  

 za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

   Uznesenie č. 12/2008
K bodu č. 8  Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Doporučuje a poveruje:  

na základe predložených žiadosti do pracovného pomeru za gazdinu a upratovačky, starostovi na základe 
osobných pohovorov so žiadateľkami uzavrieť zmluvu podľa výsledkov pohovoru s adeptkami  

 za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Tušická Nová Ves 28.04.2008
Ing. Ivan Blažej
starosta obce



Obecné zástupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi na svojom rokovaní  dňa 06.06.2008 

sa uznieslo na :

Uznesenie č. 13/2008
K bodu č. 8 Diskúsia – zriadenie obsluhy evakuačného strediska CO
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

členov pre obsluhu evakuačného strediska v zložení:
vedúci – starosta obce Ing. Ivan B.

zdravotník – Alena Haburová
regulovčík – Ján Eštok
výdajca stravy – Anna Asnáďová
člen – Čačková Eva -riad. Školy
           Šaffo Drahuš

 Vaľovský Milan
 Ing. Kersztéssy Ladislav
 Eľko Ján 

  za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 14/2008
K bodu č. 4.5. a 6 Informácie o stave prác a rozdelenia úloh, navýšenie úveru
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
berie na vedomie:  

- informáciu starostu o. stave prác a ďalší postup na DN
- infornáciu o navýšení úveru
- stav plnenia uznesení z predošlých zasadnutí OZ
za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 15/2008
K bodu č. 5. Informácie o stave prác a rozdelenia úloh
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
úklada:  

Ing. Čačkovej a p. Ivanovi P. zabezpečiť vzorky keramických obkladov a dlážby na pokračovanie 
výstavby – vhodný nákup
T: 09.06.2008
za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Tušická Nová Ves 28.04.2008

Ing. Ivan Blažej
starosta obce



Obecné zástupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi na svojom rokovaní  dňa 14.07.2008 

sa uznieslo na :

Uznesenie č. 16/2008
K bodu č. 4 Prerokovanie a schváľovanie doporučení prerokovaných a doporučených na schválenie obecnou 
radou zo dňa 23.06.2008 – prekrytie strechy MŠ fi Brolstav KE (viď prílohu)

  -  maľovanie MŠ
  -  elektroinštalácia, revízia el. ohrievačov vody v MŠ
  - vypracovanie PD – Rozvody miestného rozhlasu

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

na doporučenie obecnej rady vykonať činnosti nutné pre normálny chod MŠ tak ako bolo prednesené
            -prekrytie strechy MŠ podľa zmluvy o dielo č. 260608/01 vo výške   120 174,96 Sk – hlavná 

budova, 29 925,63 Sk – kotolňa bez DPH vykoná firma Brolstav KE
- maľbu interieru MŠ, vyšpecifikované priestory za 20 000 Sk – prízemie a 12 000 Sk 
poschodie mimo maliarských potrieb a farieb
- elektoinštaláciu, revíziu a Projektovú dokumentáciu pre 2 ks elektrické ohrievače vody
- Projektovú dokumentáciu na Miestný rozhlas

  za: 4 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 17/2008
K bodu č. 3. a 5 Informácie o stave plnenia uznesení, stave prác na DN a činnosti OÚ 
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
berie na vedomie:  

- informáciu starostu o. stave prác na DN a činnosti OÚ -aktivačných pracovníkov a brigádníkov kosači
- stav plnenia uznesení z predošlých zasadnutí OZ

za: 4 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 18/2008
K bodu č. 6 a7. Iterpelácia poslancov a diskúzia
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
odporúča:  

pre lepšiu informovanosť občanov o diani v obci spracovať tzv. „Občasník“ a odovzdať ho do každej 
domácnosti s obsahom – stav financií, rozpracovanosť stavieb, vykonané práce, čo je třeba urobiť pomôc 
od občanov, informácie jako sa podieľať na samospráve, práva a povinnosti
T: 15.08.2008 Z: starosta a OR
za: 4 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Ing. Ivan Blažej
starosta obce



Obecné zástupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi na svojom rokovaní  dňa 30.09.2008 

sa uznieslo na :

Uznesenie č. 19/2008
K bodu č. 3. 6. 7. a 8 Informácie o stave plnenia uznesení, stave prác na DN a činnosti OÚ, žiadosti a 
100ročnici občana  
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
berie na vedomie:  

− stav plnenia uznesení z predošlých zasadnutí OZ
− informáciu starostu o. stave prác na DN a prác na obecnom majetku, internetizácií obcí 

mikroregiónu Poondavie, úspechoch ZŠ
− stav plnenia rozpočtu k 31.8.2008
− predbežný návrh vzhľadu obecných novín „Novešan“ 

za: 6 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 20/2008
K bodu č. 5 Schváľovanie doplnku k VZN 352004 o školskom obvode obce Tušická Nová Ves
Schváľuje:  

doplnok k upresneniu miesta, termínu a času pre zápis detí na povinnú školsku dochádzku a potrebné 
dokumenty k zápisu ( text viď prílohu)

  za: 6 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 21/2008
K bodu č. 5 Schváľovanie VZN 2/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov na 
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, školskom klube a v školskej jedálni
Schváľuje:  

VZN 2/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov …. ( VZN - text viď prílohu)

  za: 6 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 22/2008
K bodu č. 9 Diskúzia
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
poveruje:  

starostu obce - na doriešenie kupnej zmluvy obecného majetku s p. J. Klímom – žiadateľom
       - výzvať RD Tušická Nová Ves o platby DzN 

T: 30.10.2008 Z: starosta a OcÚ
za: 6 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Ing. Ivan Blažej
starosta obce



Obecné zástupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi na svojom rokovaní  dňa 25.11.2008 

sa uznieslo na :

Uznesenie č. 23/2008
K bodu č. 3. 4. 7. a 8 Informácie o stave plnenia uznesení, interpelácie poslancov, ukončenej 

internetizácií a zmenách v návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch  
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
berie na vedomie:      

− stav plnenia uznesení z predošlých zasadnutí OZ
− informáciu starostu o. ukončení internetizácií obcí mikroregiónu Poondavie
− zmeny v návrhu VZN o miestných daniach a poplatkoch na rok 2009
− upresnenie stretnutia na akciu 100-ročnica A. Ješka
− akciu Silvestrovký ples 

za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 24/2008
K bodu č. 5 Schváľovanie navýšenia úveru DKUÚ v Dexia banka č. Zmluvy 22/071/07 na účte 

4215940006/5600
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:       

navýšenie úveru DKUÚ zmluva o úvere č. 22/071/07 vedenom na účte 4215940006/5600 o sumu
500.000,00 Sk

výhradne na účely dostavby dómu nádeje
  za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 25/2008
K bodu č. 6 Schváľovanie žiadosti a návrhov na schválenie

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

a./ predajnú cenu KUKA nádoby pre samostatné žijúcich občanov v dôchodkovom veku vo výške

500,00 Sk za ks
za nádoby II. Triedy, ktoré boli nakúpené za 680,00 Sk

  
b./ dotáciu pre stolnotenisový klub reprezentujúci našu obec v okresnej súťaži vo výške

5.000,00 Sk
ako refundáciu cestovných nákladov

 
c./  spoplatnenie položiek za vypožičanie s doplnením do VZN O správnych poplatkoch … platného od 
10.06.2007 s nadobudnutím platnosti od 1.12.2008

stôl veľký – 10,00 sk/ deň
stolička     -   5,00 Sk/deň
chladnička- 50,00 Sk/deň
napísanie žiadosti resp. inej korešpondenčnej alebo kancelárskej listiny      30,00 Sk/A4

d./ navýšenie príspevku pre ZO ZTPCCH a dôchodcov na výšku
42.000,00 Sk

e./  úpravy v prenajatých priestoch pre prenajímateľa J. Klímu s odpustení celého ročného nájmu v roku 
2009 (t.j.výška investície) s podmienkou:
vyrovnať (doplatiť) záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy do 15.01.2009 

- v prípade nesplnenia podmienky obec vypovedá zmluvu o prenájme k 31.01.2009 v zmysle 
nájomnej zmluvy



f./  úpravu rozpočtu pre zmenu výšky dotácií príspevkovým organizáciam, príspevkom obcí

za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 26/2008
K bodu č. 6 a 9 Návrhy na schválenie a diskúzia
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
ukladá:   obecnému úradu  

− upovedomiť prenájímateľa J. Klímu o podmienkách súhlasu s upravami priestorov
− poslednou výzvou upozorniť RD Tušická Nová Ves na splátenie daní
T: 48. týždeň 
         poslancom OZ

zúčastniť sa 29.11.2008 na gratulácii z príležitosti osláv 100-rokov A. Ješka

za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 27/2008

K bodu č. 6 a 9 Návrhy na schválenie a diskúzia
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
poveruje:  

starostu obce  
        -  spracovať a  predložiť všetky náležitost k žiadosti o návyšenie úveru v Dexia banke

− zabezpečiť vývoz VKK z miestných cintorínov
− skrášliť priestor za RD J. Bálinta (skládka nekontrovateľna)

T: 15.12.2008
za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Ing. Ivan Blažej
starosta obce



Obecné  zástupiteľstvo  v Tušickej Novej Vsi  na  svojom  rokovaní  dňa 14.12.2008 

sa uznieslo na :

Uznesenie č. 28/2008
K bodu č. 5 návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch  

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:

 V plnom znení VZN č. 1/2009 o miestných daniach a poplatku za komunálny odpad a 
drobné stavebné odpady

za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 29/2008
K bodu č. 5 návrhu VZN o poplatkoch za služby a úkony vykonávané obcou a obecným úradom 

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:       

V plnom znení VZN č. 2/2009 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 
vykonávané obecným úradom

  za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 30/2008
K bodu č. 6 Schváľovanie rozpočtu na roky 2009 - 2011

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

predložený návrh rozpočtu na roky 2009 - 2011

za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 31/2008
K bodu č. 6 Schváľovanie rozpočtu a smernice organizáčny poriadok obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

predložený Organizáčny poriadok obecného úradu

za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 32/2008
K bodu č. 7. Informácia starostu

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
berie na vedomie a doporučuje schváliť:

Na najbližšom zasadaní po podrobnejšom rozpracovaní
- plán činnosti obce na rok 2009
- zriadiť stavebnú komísiu
- prijatie nového (administratívného) zamestnanca na OcÚ

za: 5 prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Ing. Ivan Blažej
starosta obce
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