
Zápisnica 

Z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves, ktoré sa konalo 
26.februára 2016 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 
 
1.   Otvorenie 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.   Kontrola uznesenia 
4.   Prerokovanie žiadosti  
5.   Spracovanie podmienok parkovania áut firmy FÚRA s.r.o., Rozhanovce 
6.   Informácia o stave žiadosti v rámci projektov Rozvoja vidieka na obdobie 2014-2020 
7.   Informácia o vypracovaní obecných novín  
8.   Správa o činnosti súboru Novešan, klub STO, DHZ 
9.   Predbežné ponuky na rekonštrukciu miestnej komunikácie 
10. Úprava rozpočtu  
11. Diskusia a záver 
 
 
K bodu 1/ 
     Starostka obce privítala prítomných na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva. Prítomných 
bolo  5  poslancov a OZ je uznášania schopné. Prítomní poslanci odsúhlasili programom rokovania.  
Za hlasovalo:  7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 2/ 
    Zapisovateľka zápisnice – p. Kolesárová Jarmila 
   Overovatelia zápisnice –   Ing. Vaľovský Michal, Ing. Varga Marek, 
Za hlasovalo:  7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 3/  
Starostka obce urobila kontrolu plnenia uznesení. Konštatovala, že uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí OZ boli splnené. 
 
K bodu 4/ 
Starostka obce informovala prítomných o žiadosti ZPCCH Tušická Nová Ves na rok 2016. Poslanci 
apelovali na predsedu ZPCCH že finančnú výpomoc môžu dostať až po riadnom zaregistrovaní sa 
organizácie ako občianskeho združenia. Starostka obce informovala, že sa uskutočnilo prvé 
zasadnutie miestnej organizácie Matice slovenskej na ktorej bol daný návrh o zaregistrovaní súboru 
Novešan pod matice slovenskú.  
Za hlasovalo:  7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
 



K bodu 5/ 
Starostka obce informovala prítomných poslancov o sťažnosti na nevhodné parkovanie aut 
spoločnosti FÚRA s.r.o., Rozhanovce. Jedna sa o nevhodné parkovanie šoférov spoločnosti p. Jurča 
Jána, parkuje na verejnom priestranstve v uličke pri starej škole, Habura Michal, v uličke pred svojím 
rodinným domom, Vaľovský Ján taktiež parkuje pred svojím rodinným domom. Po dohode s Ing. 
Raničom Jozefom, riaditeľom spoločnosti Agroves s.r.o., Zálužice, vlastníkom parkoviska pri Pošte 
Tušická Nová Ves sa dohodli, že umožní parkovanie p. Šaffu Drahoslava / od 1.3.2016 namiesto p. 
Haburu M./ na tomto priestore. 
Za hlasovalo:  7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
V tomto bode sa prejednala aj telefonická sťažnosť p. Starucha Juraja, na nevhodné parkovanie p. 
Vaľovského J., č. domu 102. Po konzultácii poslancov sa ukázalo, že prvotným problémom bolo 
vypúšťanie odpadových vôd na verejnom priestranstve. Poslanci požiadali starostku obce 
prekonzultovať s p. Staruchom, odstránenie skruže, ktorú umiestnil pred svojím domom na verejnom 
priestranstve.     
Za hlasovalo:  7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
Na nevhodné parkovanie  p. Jurča J. Sa sťažovala aj p. Matiová. Pán Jurčo sa rozhodol parkovať vo 
svojom dvore. 
Sťažnosť sa týkala aj parkovania  autobusu SAD a.s., Michalovce p. Nováka Ľuboša, parkujúceho pri 
rodinnom dome p. Drabkovej Anny o čom bol aj písomne oboznámený. Starostka navrhla, že autobus 
má možnosť parkovať pri Obecnom úrade Tušice. Poslanci požiadali starostku, aby  tento problém 
prejednať s p. Kučmom, za spoločnosť SAD Michalovce.       
Za hlasovalo:  7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
   
 
K bodu 6/ 
V tomto bode starostka obce podala podrobné informácie o stave podania žiadosti  - projektov – 
Program rozvoja vidieka o stave príprav žiadosti – „Úprava verejného priestranstva pri KD“, termín 
podania do 9.3.2016. Žiadosť – Dom smútku – zasýpanie rigolu pri KD. Termín do 25.3.2016 žiadosť 
na úpravu „Lávka pri Dome smútku“.  
Cez Ministerstvo Životného prostredia žiadosť – „ Zateplenie budovy Materskej školy“ – strecha, 
okna, terasa. 
    
K bodu 7/  
Starostka obce v tomto bode  informovala poslancov o plánovanom vydaní obecných novín, ktorých 
návrh dostali k nahliadnutiu všetci poslanci. Ich obsah a forma sa im páčil, v novinách bola zhrnutá 
činnosť a uskutočnené akcie v roku 2015. Poslanci schválili ich vydanie za navrhovanú sumu 2,25€/ks.   
Za hlasovalo:  7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
   
K bodu 8/ 



 Starostka informovala o činnosti Stolnotenisového oddielu Tušická Nová Ves, že reprezentujú našu 
obec na rôznych súťažiach, hrajú piatu ligu. Čo sa týka ich tréningov obec im umožnila trénovať 
v priestoroch starej školy a tým obec nemá náklady na energie.  
V obci sa obnovuje aj činnosť Dobrovoľného hasičského zboru tým, že sa uskutoční členská schôdza 
a obnoví sa členská základňa DHZ Tušická Nová Ves.  
Za hlasovalo:  7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
 
K bodu 9/ 
Starostka obce informovala o ponuke fi. BREHOM s.r.o., konateľom p. Garaničom o oprave obecných 
ciest. Ponúka firmy bola 76 710 €ur. Oprava by sa týkala cesty od Základnej školy po koniec ondavskej 
ulice. Poslancom sa táto ponuka páčila, ale vzhľadom na finančné možnosti obce je potrebne zvážiť 
a zatiaľ využiť vlastné možnosti a opraviť výtlky škrabaným asfaltom. Poslanci navrhli požiadať 
o finančnú výpomoc Agroves s.r.o., Zalužice, nakoľko po týchto obecných cestách chodí ich ťažká 
poľnohospodárska technika.  
Za hlasovalo:  7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
 
K bodu 10/ 
 
Poslanci  schválili úpravu rozpočtu na plánovanú projektovú dokumentáciu a vypracovanie 
jednotlivých dokumentácii ku žiadostiam. 
Za hlasovalo:  7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
  
K bodu 11/  
V bode rôzne informovala starostka o využití betónových stĺpov z ČOV na oplotenie cintorína. 
Na realizáciu betónového chodníka na cintoríne sa využije dlažba ktorá je ešte nevyčerpaná u p. 
Šupinského v Trhovišti.  
Za hlasovalo:  7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 

 
Starostka obce skonštatovala, že boli vyčerpané všetky body podľa predpísaného programu 
a poďakovala prítomným.  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Vaľovský Michal                     .................................... 
 
                                           Ing. Varga       Marek                     .................................... 
                                           
V Tušickej Novej Vsi 26.02.2016 



UZNESENIE 
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi 

Zo dňa 26.02.2016 
 
 

Uznesenie č.01/2016 
 
 
Schvaľuje: 
 
a/  za zapisovateľa zápisnice p. Kolesárovú Jarmilu a za overovateľov zápisnice Ing. Vargu Mareka,   
      Ing. Vaľovského Michala 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                  Proti: 0 poslancov          Zdržalo sa:  0 poslancov/ 
 
b/  finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie ku žiadosti – „ Úprava verejného  
      priestranstva pri  kultúrnom dome“ 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                  Proti: 0 poslancov          Zdržalo sa:  0 poslancov/ 
 
c/  finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie ku žiadosti – „Zateplenie budovy  
      Materskej školy“ 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                  Proti: 0 poslancov          Zdržalo sa:  0 poslancov/ 
 
d/  finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie ku žiadosti – „Lávka pri Dome  
      nádeje“ 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                  Proti: 0 poslancov          Zdržalo sa:  0 poslancov/ 
 
e/  zasypanie rigolu pri Kultúrnom dome.  
 
OZ schválilo úpravu rozpočtu  
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                  Proti: 0 poslancov          Zdržalo sa:  0 poslancov/ 
 
f/   vypracovanie energetického auditu pre MŠ a zaplatenie požadovanej čiastky za jeho     
       vypracovanie v sume 920,00€ur. 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                  Proti: 0 poslancov          Zdržalo sa:  0 poslancov/ 
 
g/   vydanie obecných novín o činnosti v obci Tušická Nová Ves za rok 2015. 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                  Proti: 0 poslancov          Zdržalo sa:  0 poslancov/ 
 
 

Neschvaľuje : 
 
a/  žiadosť o finančnú výpomoc pre ZPCCH Tušická Nová Ves až po jej zaregistrovaní. 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                  Proti: 0 poslancov          Zdržalo sa:  0 poslancov/ 
 
 

Berie na vedomie : 
 
a/  informáciu o zriadení miestnej organizácie Matice Slovenskej , 
b/  informáciu o zaregistrovaní súboru Novešan pod Maticu Slovenskú, 
c/  informáciu o sťažnosti na nevhodné parkovanie aut spoločnosti FURA s.r.o., Rozhanovce   
     a autobusu SAD Michalovce, 



d/  informáciu o telefonickej sťažností Juraja Starucha, Tušická Nová Ves č. 103, na nevhodné   
      parkovanie p. Jána Vaľovského  č. d. 102 s autom spoločnosti FURA s.r.o., Rozhanovce,  
e/ informáciu o výrube drevín pri MŠ a OcÚ 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Ing. Vaľovská Jarmila 
                                                                                                              Starostka obce 
 
V Tušickej Novej Vsi 26.02.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Obec Tušická Nová Ves 
Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, 072 02 Tušická Nová Ves 

Tel.: 056/6495711, 0902905320, e-mail: starosta@tusickanovaves.sk  IČO: 325929 
 
 
 
 
 

Uznesenie  č. 21/2015 z Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves 
 

Zo dňa 8. júna 2015 
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obec Tušická Nová Ves podľa § 11 ode.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení vz.n.p. 
 
 
 

Berie na vedomie 
 
 
Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o výkone správy majetku /prevádzkovaní majetku obce/ 
medzi obcou Tušická Nová Ves /vlastník/ a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. 
/budúci prevádzkovateľ/. 
 
 

Schvaľuje 
 
 
Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o výkone správy majetku /prevádzkovaní majetku obce/ 
s pripomienkou, ktorá je obsahom zmluvy o budúcej zmluve v čl.II.A 6b, po realizačné zameranie 
a kanalizácie v analógovej i digitálnej forme vo formáte dgn Mikrostatión. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                                       Ing. Vaľovská Jarmila 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
 
V Tušickej Novej Vsi 8.6.2015 
 

mailto:starosta@tusickanovaves.sk

