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UZNESENIE č.1
             z prvého zasadania Obecného zastupiteľstva Tušická Nová Ves
                                   ktoré sa konalo dňa 1.januára 2007

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi:

 A .Berie na vedomie
1.výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 2.decembra 2006,
2.výstupenie novozvoleného starostu,
 

B. Konštatuje, že
     1.novozvolený starosta obce Ing.Ivan Blažej zložil zákonom predpísaný sľub sta-  
        rostu obce,
     2.zvolení poslanci obecného zastupiteľstva František Bodnár, Jana Čačková Ing.,
        Jozef Eľko, Peter Ivan, Darina Jarabáková Ing., Jaroslav Jurko, Milan Vaľov-
        ský zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  Obecného zastupiteľstva.

C. Zriaďuje
     1.  obecnú radu, 
     2.  komisie, a to:
                - finančnú, 
                - ochrany verejného záujmu,

D. Volí
      1.zastupcu starostu : Peter Ivan

      2.členov obecnej rady: Jozef Eľko,Čačková Jana Ing., Jaroslav Jurko. 

      3.predsedov komisii:
         3.1. finančnej : Jana Čačková Ing.

         3.2.ochrany verejného záujmu: Jaroslav Jurko 

E. Schvaľuje
    1.plat starostu v zmysle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 Zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o práv-
       nom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest , v znení nes-
       korších zmien a doplnení, obecné zastupiteľstvo na základe § 3 odst,2 zvyšuje o 10 %
       ako je ustanovené v § 3.

F. Ukladá
     1. predsedom komisii predložiť na najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva návrhy
         na doplnenie členov jednotlivých komisii.

                                                                                            Ing.Ivan Blažej
                                                         Starosta obce



Obecné zastupiteľstvo Tušická Nová Ves

Uznesenie

Z mimoriadneho  zasadania Obecného zastupiteľstva  v Tušickej Novej Vsi konaného dňa 
22.1.2007 o 19.00 hod. v kancelárii starostu.

K bodu č. 3 programu
Prerokovanie mandátu ing. Veseleniho na zastupovanie obce v mikroregióne Poondavie

Uznesenie č.2/2007
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Ing. Ivana Blažeja  ako zástupcu obce v združení mikroregión Poondavie 
Za: všetci prítomní poslanci

K bodu č. 4
Prerokovanie odstupného pre Ing. Veseleniho

Uznesenie č.3/2007
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Pozastavuje
Vyplácanie odstupného z dôvodu nejasnosti na výšenia 1MCÚ a ostatných známych 
neodôvodnených zanechaných záväzkov  za roky 2005 a 2006 
Za: všetci prítomní poslanci

K bodu č.5
Informácia o preberaní funkcie

Uznesenie č.4/2007
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Berie na vedomie
Informáciu starostu o priebehu odovzdávania funkcie

K bodu č.6
Informácia o navrhovanom rozpočte obce na rok 2007

Uznesenie č.5/2007
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Berie na vedomie
Rozpracovaný rozpočet obce na rok 2007

Uznesenie č.6/2007
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Súhlasí
 s organizovaním stolnotenisového turnaja v mesiaci február 2007
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č.7/2007
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
ukladá
 starostovi obce vyžiadať písomné potvrdenia uznania pohľadávok obce
Termín: informovať na najbližšom zasadaní OZ



Uznesenie č.8/2007
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
ukladá
 starostovi obce preveriť účinnosť a dosah zákona o nakladaní s biologickými odpadmi pre 

samosprávu
Termín: informovať na najbližšom zasadaní OZ

Ing. Ivan Blažej
  Starosta obce



Obecné zastupiteľstvo Tušická Nová Ves

Uznesenie 

Z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi konaného dňa 26.02.2007 o 
18.00 hodine v kancelárii starostu. 

Uznesenie č. 9/2007
K bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Odmenu kronikára obce Ing. Vargu Michala na 4.000,-Sk/ ročne
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 10/2007
K bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Za  pomocnú pracovnú silu na OcÚ   Šalitrošovú Jozefínu

Uznesenie č. 11/2007

K bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Úsporné opatrenie Verejného osvetlenia – vypínanie od 23.30 hod. – do 4.00 hod.
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 12/2007

K bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Stolnotenisový turnaj v termíne 17.3.2007, organizačný výbor v zložení:
Šalitrošová Jozefína – kuchárka, Ivan Peter, Jurko Jaroslav, Vaľovský Milan, Jurčo Ján, Bodnár 
František, Adamová Jana, Kulik Mikuláš  
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 13/2007

K bodu č.9
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Rozpočet na rok 2007
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 14/2007



Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Berie na vedomie

14a/2007
K bodu č. 3
Správu Ing. Vargu Michala o schéme písania obecnej kroniky

14b/2007
K bodu č.4
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ

14c/2007
K bodu č.5
Správu o hospodárení za rok 2006

Uznesenie č.15/2007

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi  
Ukladá
Starostovi obce zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 9.3.2007 – piatok o 
18.00 hodine a prizvať naň Ing. Veseleniho Vincenta, bývalého starostu obce.

Uznesenie č.16/2007

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Navrhuje
Starostovi obce zvolať verejnú schôdzu, termín apríl 2007- piatok,

                                                                                                Ing. Ivan Blažej
                                                                                                 Starosta obce



Obecné zastupiteľstvo  Tušická Nová Ves

Uznesenie 

Z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi konaného dňa 22.03.2007 o 
18.00 hodine v kancelárii starostu. 

Uznesenie č. 17/2007
K bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Druhú polovicu odstupného v sume 78629 Sk pre bývalého starostu rozdeliť na päť časti, pričom 
dve pätiny vyplatiť v mesiaci marec
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 18/2007
K bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
vstup obce do SOcÚ Trhovište na zabezpečenie prevádzkovania pohrebiska
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 19/2007
K bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
vstup obce do SOcÚ Trhovište na prenesený výkon štátnej správy v ochrane životného prostredia
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 20/2007
K bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
predaj obecného pozemku par.č. 195 (cena 50Sk/m2) pre žiadateľa f. ERA Ján Klíma
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 21/2007
K bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
prenájom priestorov SŠ na 1. poschodí pre f. ERA Ján Klíma po dodaní a posúdení podnikateľského 
zámeru žiadateľa
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 22/2007
K bodu č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
nákup software (legalizácia) pre PC  na OÚ Tušická Nová Ves 
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 23/2007
K bodu č. 9



Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
na základe uznesení 
poplatok pre mikroregión Poondavie   na chod  5000 Sk
majetkový vklad – Internetizácia   20900 Sk   
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 24/2007
K bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Zriaďuje:
Komisiu verejného poriadku a životného prostredia v zložení 
Predseda: Bodnár František,  podpredseda Vaľovský Milan, členovia: Froňová Mária, Holubová 
Iveta a Šalitroš Michal   
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 25/2007

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Berie na vedomie:

k bodu 3: odôvodnenie Ing. Veseleniho
k bodu 4:  kontrolu plnenia uznesení
k bodu 8: vyhodnotenie stolnotenis turnaja a poplatky obce pre združenia obcí 

vykonávajúcich prenesené kompetencie štátu pre obec a prebihajúcu akciu VVaK 

Uznesenie č. 26/2007

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
ukladá:
 starostovi obce upozorniť žiadateľa ERA J. Klíma, aby predložil podnikateľský zámer na k žiadosti 
o prenájom priestorov SŠ 

Blažej Ivan Ing.
 starosta obce



Obecné zastupiteľstvo  Tušická Nová Ves

Uznesenie 

Z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi konaného dňa 
14.04.2007 o 18.00 hodine v kancelárii starostu. 

Uznesenie č. 27/2007
K bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Prenájom priestorov v budove Starej školy na podnikateľské účely po predložení podnikateľského 
zámeru J. Klímom
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 28/2007
K bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Prijatie kontokorentného úveru vo výške 300 000 Sk pre bežný účet 421 594 6002 v DEXIA Banka 
Slovensko
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 29/2007
K bodu č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Poukazovanie príjmu z podielových daní na zriadený účet v DEXIA banke Slovensko
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 30/2007
K bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje a berie na vedomie
Návrh p. Jurka Jaroslava o korektnom prístupe poslancov k prejednávaným otázkam na OZ a 
hlavne nerozšírovaní poloprávd na verejnosti prejednavaných otázok 
Za: všetci prítomní poslanci

Blažej Ivan Ing.
 starosta obce



Obecné zastupiteľstvo Tušická Nová Ves

Uznesenie 

Z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi konaného dňa 8.06.2007 o 
19.00 hodine v kancelárii starostu. 

Uznesenie č. 31/2007
K bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
prenájom priestorov v budove obecného úradu na podnikateľské účely p. Malčickej na prevádzku 
kaderníctva
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 32/2007
K bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska,
            O nakladaní s odpadmi v obci
Za: všetci prítomní poslanci

Uznesenie č. 33/2007
K bodu č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Prípravu verejného zhromaždenia občanov a to na 5.07.2007
Za: všetci prítomní poslanci

Blažej Ivan Ing.
 starosta obce



Uznesenie č. 34/2007

verejné  zhromaždenie občanov obce zo dňa 5 júla 2007 
schváľuje:

a./ svojpomocnú dostavbu Domu Nádeje
b./ dobrovoľnú zbierku na dokončenie Domu nádeje v minimálnej sume 

 1000 Sk na domácnosť v termíne do 31.7.2007



Obecné zastupiteľstvo Tušická Nová Ves

Uznesenie 

Z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi konaného dňa 07.09.2007 o 19.00 
hodine v kancelárii starostu. 

Uznesenie č. 35/2007
K bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Rekonštrukciu (novoťahaný) miestného rozhlasu vo výške 221 499 Sk s dohotnutými splátkami prvá 30 000 
Sk a ostatné podľa možnosti max. 20 000 Sk  pripomienkou o oneskorenom oboznámení poslancou s 
vykonanou akciou

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

Uznesenie č. 36/2007
K bodu č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Otváraciu dobu kaviarne J. Klímu v budove starej školy 

Pondelok až nedeľa  od 12 00  hod  do 24 00  hod 
s podmienkou, že bude dodržiavaný nočný kľud od 22 00 hod .
V prípade sťažnosti občanov na nedodržiavanie nočného kľudu zatváracia doba sa zmení na 22 00  hod.

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

Uznesenie č. 37/2007
K bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Finančný príspevok vo výške :

10 000 Sk pre J. Zambora  
  3 000 Sk pre súbor Hnojňane

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

Uznesenie č. 38/2007
K bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schvaľuje
Úpravený rozpočet na rok 2007

Za: všetci prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 39/2007
K bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Zamietlo
Príspevok pre Rímskokatolíckú farnosť Humenné

Za: všetci prítomní poslanci proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 40/2007



K bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Ukladá
Starostovi obce :

1.) spracovať ponúku na zámenu pozemkov klín pri starom cintoríne p.č. 181V E KN s vlastníkom – 
p. Čačková rod Ďurinová za obecnú parcelu č. 251/2 v C KN

T: september 2007
2.) napísať výzvu RD Tušická Nová Ves pre zaplatenie dane s nehnuteľnosti T: 

september 2007
3.) zabezpečovať starostlivosť o verejné priestranstva T: 

dlhodobý

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

Uznesenie č. 41/2007
K bodu č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Berie na vedomie
Informácie starostu obce o :

1. stave zbierky na Dom nádeje a o stave vykonaných a pripravovaných prác
2. príprave webovej stránky obce s f. PC-studio Ing. Čekľovsky a informačná cena prác na vytvorení 

stránok 
3. nespôsobilosti odvádzania splášok z budovy starej školy
4. nezodpovedajúcom označení budovy obecného úradu a náprave
5. oznámenie SAD Michalovce o prípravovanej zmene resp. rušení nerentabilných spojov na linke 

Michalovce – Parchovany (Sečovská Polianka)

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

Blažej Ivan Ing.
 starosta obce



Uznesenie č. 42/2007
K bodu č. 3 Oslav Úcta k starším
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:

- termín konania osláv Úcty k starším na 09.11.2007  s predloženým a doplneným programom, a 
zodpovenými za prípravu osláv 

- ročníkové pozvanie občanov na oslávy počnúc 60-níkmi, 65-níkmi, 70-níkmi, 75-níkmi, 80-níkmi 
a výššie každý ročník

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

Uznesenie č. 43/2007
K bodu č. 4  Program PHASR
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Berie na vedomie:

oboznámenie sa s prioritami PHASR obce vypracovanými v roku 2002, potrebu mať vypracované: 
územný plán obce, aktualizovať PHASR.

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

Blažej Ivan Ing.
 starosta obce



Obecné zástupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi na svojom rokovaní dňa 01.12.2007 sa uznieslo na :

Uznesenie č. 44/2007
K bodu č. 3 Oslav Úcta k starším
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:

- termín konania osláv Úcty k starším na 17.11.2007  s predloženým a doplneným programom, a 
zodpovenými za prípravu osláv 

- ročníkové pozvanie občanov na oslávy počnúc 60-níkmi, 65-níkmi, 70-níkmi, 75-níkmi, 80-níkmi 
a výššie každý ročník

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

Uznesenie č. 45/2007
K bodu č. 4 konverzia úverov obce 1MCÚ a kontokorentný na nový produkt DKUÚ
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:

- prechod na nový produkt úveru resp. Prijatie úveru DKUÚ vo výške 2.500 000 Sk tzv flexibilného 
s možnými  alternatívami podľa predlohy ( viď prílohu) poskytnutej Dexia Banka Slovensko a.s.

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

Uznesenie č. 46/2007
K bodu č. 5 smernica evidencie,odpisovaniaa účtovania majetku
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:

Smernicu č. 2 o eviddovaní, odpísovaní a účtovaní majetku

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

 Uznesenie č. 47/2007
K bodu č. 6 inventarizáčná komísia
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:

Inventarizáčnú komísiu na rok 2007 pre vykonanie invertúry na obecnom majetku v tomto zložení: 
predseda: Ing. Vaľovská Jarmila
členovia : p. Bodnár František

    Ing. Čačková Jana
    p. Jurko Jaroslav

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

Uznesenie č. 48/2007
K bodu č. 9- diskúsia – navýšenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v bode 4 podľa  schváleného VZN 
o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom zo dňa 08.06.2007 
uznes.č. 30/2007 
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:

Navýšenie poplatku v nadpise Kultúrny dom  položka 4 sa rozdelí na položky budú znieť:
1. poplatok za kar + poplatok za riad 150,- Sk
2. banket, krštenie + poplatok za riad 300,- Sk
3. svadba, rodinná oslava+ poplatok za riad 500,- Sk



4. tanečná zábava, diskotéka + poplatok za riad           1000,- Sk
5. reklamná akcia 300,- Sk
6. sankcie – za každý omeškaný deň odovzdania prenájmu 100,- Sk
nesankčné dní – počet dní trvania akcie + 2 dní (preberanie a odovzdavanie)

 

Uznesenie č. 49/2007

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
poveruje starostu obce:

1./ zabezpečiť vianočnú výzdobu obce
             2./ výkonať výber požiarného technika obce na externú spoluprácu

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

Uznesenie č. 50/2007

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
ruší:

Uznesenie č. 42/2007 zo dňa 19.11.2007

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

Uznesenie č. 51/2007

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
berie na vedomie:

1./ ponúku n asprácovanie ÚPN obce f. Urban Trade v sume 200 000 Sk
2./ možnosti vianočných výzdob obce f. Edison
3./ návrh VZN o miestných daniach a poplatkoch na vývesku pred schválení cca 20.12.2007
4./ priebežný rozpočet obce – čerpanie a výdavky k 01.12.2007 

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

Tušická Nová Ves 01.12.2007

Ing. Ivan Blažej
starosta obce 



Obecné zástupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi na svojom rokovaní  dňa 15.12.2007 

sa uznieslo na :

Uznesenie č. 52/2007
K bodu č. 4 Schváľovanie VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2008
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

predložený návrh Všebecného záväzneho nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch platný na rok 
2008 s pripomienkami,  o neposkytnutí úľavy -20% na dani z pozemkov

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

Uznesenie č. 53/2007
K bodu č. 5 Schváľovanie odmien poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

odmenu poslancom za vykonávanie funkcie poslanca na celé funkčné obdobie 2007-2010 vo výške 350,- 
Sk za každé zasadnutie obecného zastupiteľstva

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

Uznesenie č. 54/2007
K bodu č. 6 Schválenie odmeny pre zástupcu starostu
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi
Schváľuje:  

odmenu pre zástupcu starostu vo výške 2 000,- Sk mesačne, na celé funkčné funkčné obdobie 2007-2010 
 

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

Uznesenie č. 55/2007
K bodu č. 7 Schválenie predbežného rozpočtu na roky 2008 - 2010
Schváľuje:  

predložený, predbežný rozpočet na roky 2008-2010 
 

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

Tušická Nová Ves 01.12.2007

Ing. Ivan Blažej
starosta obce 
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