
Zápisnica 

Z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves, ktoré sa konalo 
23.máj 2016 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 
 
1.   Otvorenie 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.   Kontrola uznesenia 
4.   Informácia o stave kanalizácie a napojenosť občanov na vodovod, 
5.   Odkanalizovanie obecných budov, 
6.   Prejednanie zmluvy o odpredaj obecného majetku – kanalizácie, 
7.   Informácia o oprave cesty, 
8.   VZN o zásadách predvolebnej kampane, VZN o zásadách predvolebnej kampane, VZN 
o podmienkach držania psov, VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov, VZN 
o určení pravidiel času predaja v obchode na území obce, VZN o podmienkach poskytovania dotácií 
z prostriedkov obce, VZN o nakladaní komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, VZN 
– prevádzkový poriadok pohrebiska – Dodatok č. 1/2016 
9.   Zúčtovanie oprav miestnosti Obecného úradu a fitnes miestnosti, 
10. Správa o prevádzkovaní stacionára, 
11. Projekt – kompostovisko, 
12. Stav majetku v KD – GASTRO – riad, 
13. Stav pracovníkov na OcÚ a ich pracovné náplne, 
14. Informácia o miestnych organizáciách a spôsobe ich financovania, 
15. Informácia o spoločenských akciách – Deň Novešanov, 
16. Rozpočet, 
17. Diskusia, 
18. Záver. 
 
 
K bodu 1/ 
     Starostka obce privítala prítomných na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva. Prítomných 
bolo  6  poslancov a OZ je uznášania schopné. Prítomní poslanci odsúhlasili programom rokovania. 
Na zasadnutí bola prítomná Ing. Vargová Lucia, kontrolórka obce.   
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti:  0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
K bodu 2/ 
    Zapisovateľka zápisnice – p. Kolesárová Jarmila 
   Overovatelia zápisnice –   Milena Bodnárová,  Milan Bálint, 
Za hlasovalo: 6 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 stave kolaudácie a o napojenosti občanov na vodovod. 
Starostka informovala o poruche pri p. čísle 139 a potrebe rozkopania cesty a odstránenie poruchy. 
Čo sa týka obecného vodovodu, nemôžu sa ešte napojiť občania na uličke pri Onderoj. 
Čo sa týka kanála na Ondavskej ulici, po vyjadrení Povodia Bodrogu a Hornádu, dôjde k jeho 
vyčisteniu až po napojení občanov na kanalizáciu. Ďalej sa riešila otázka napojenia p. Róberta Eľku / 
novostavba RD/ p. číslo 234. 
Starostka informovala prítomných poslancov o návšteve zástupcov Švajčiarských fondov na 
15.6.2016, asi v počte 2 autobusov 13 krajín, na prehliadku ČOV a kanalizácie. 
     
K bodu 5/ 
Starostka obce informovala prítomných poslancov o prevedených prácach na odkanalizovaní 
obecných budov a to MŠ, OcU, KD a starej školy. 
  
K bodu 6/ 
V tomto bode starostka obce informovala o kúpnej zmluve na finančné vyrovnanie  s VVS o odpredaji 
ČOV a kanalizácie. Starostka informovala o tom, že budova ČOV je postavená na našom, obecnom 
pozemku ale nie je ešte zapísaná v katastri. Najprv je potrebné ju odpredať obci Tušice /investor 
stavby / a potom  VVS a.s., Košice a až potom zapísať do katastra. Obecné zastupiteľstvo súhlasí 
s návrhom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na areál a pozemok pod ČOV – nehnuteľnosti KN-C 
č.520/3 je vybudovaný areál čistiarne odpadových vôd a na nehnuteľnosti KN-C č.520/5 je 
vybudovaný areál čistiarne odpadových vôd v rámci stavby „Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce – 
kanalizácia a ČOV“. Kúpna cena je v hodnote 1,06 €. 
 
 
K bodu 7/  
Starostka obce v tomto bode  informovala poslancov o oprave cesty od základnej školy až po p. číslo 
11. Polaková Verona. Ponuka bola na 76 710€ur, druha, výhodnejšia, od EUROVIA p. Domanič v sume 
54 000€ur s DPH. Podmienkou tejto firmy je aby táto suma, pri realizácii tejto akcie – opravy, bola 
vyrovnaná do konca roka. Poslanci odsúhlasili nutnosť opravy tejto cesty. Ing. Varga namietal na 
pohyb ťažkej, poľnohospodárskej techniky, firmy AGROVES s.r.o., Zalužice, stredisko Tušická Nová 
Ves. Pán Habura Martin apeloval na opravu obecných ciest pri Ing. Onderoj aj za Základnou školou.  
Poslanec Peter Čačko a Milena Bodnárová boli za opravu cesty aj za cenu navýšenia úveru.   
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo navýšenie úveru o 25 000€ na opravu cesty fi. EUROVIA 
a postupne dohodnúť prijateľný spôsob splátok. 
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti:  0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
K bodu 8/ 
 Poslanci prejednali pripravené VZN, ktoré sú povinné a potrebné pre činnosť Obecného úradu a tieto 
schválili. Jedná sa o : VZN o zásadách predvolebnej kampane, VZN o podmienkach držania psov, VZN 
o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov, VZN o určení pravidiel času predaja 
v obchodoch na území obce, VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce, VZN 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti:  0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
       
K bodu 9/ 



Starostka obce informovala o stave opráv miestnosti fitnes za KD a miestnosti Obecného úradu 
a finančných nákladoch na ich rekonštrukciu. Čo sa týka fitnes miestnosti, táto bola dofinancovaná aj 
s prostriedkov UPSVaR Michalovce. Tieto prostriedky boli efektívne využité, čo sa poslanci ako aj 
verejnosť môžu presvedčiť.     
 
 K bodu 10/ 
Starostka informovala poslancov o činnosti stacionára v obci. Občania sú z prevádzkou denného 
stacionára veľmi spokojní. Čo sa týka nákladov na prevádzku, energie a prenájmu, stacionár, podľa 
dohodnutých podmienok musí všetky náklady  v najbližšej dobe uhradiť. 
    
K bodu 11/  
V tomto bode  informovala starostka o využití možnosti podania žiadosti na zriadenie kompostoviská 
v obce. Po dohode s p. Ing. Raničom Jozefom, majiteľom Agroves s.r.o., Zalužice, strediska Tušická 
Nová Ves, bol ochotný poskytnúť pozemok na kompostovisko. Stavba by mala byť financovaná 
z prostriedkov ministerstva ŽP  v hodnote 50 000€ur. Obec by musela 5% spolu financovanie a dať 
vypracovať projekt v hodnote asi 6 – 6,5 tis./€ur.  
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti:  0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
K bodu 12/ 
Starostka informovala o stave chladničiek v Kultúrnom dome a potrebe zakúpenia aspoň jednej 
chladničky. Poslanci navrhli starostke túto potrebu, aspoň dočasne, prejednať s p. Kromkom, 
konateľom stacionára v obci.   
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti:  0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
K bodu 13/ 
Starostka v tomto bode informovala poslancov o pracovníkoch obecného úradu, ich pracovnej náplne 
a úväzkoch. Poslanci bez pripomienok prijali túto podanú informáciu.  
 
K bodu 14/ 
Starostka informovala poslancov o organizáciách v obci, o ich činnosti a finančnej pomoci zo strany 
obce. Čo sa týka Stolno – tenisového oddielu, obec im poskytuje priestory KD na organizovanie 
turnajov ako aj priestory starej školy na tréningy. Doposiaľ sme na ich činnosť, za energie, uhradili 
249,68€ur. Starostka informovala, že ZPCCH Tušická Nová Ves sú už zaregistrovaný.  
 
K bodu 15/ 
Informácia o spoločenských akciách a to „Deň Novešanov“ sa uskutoční 27.augusta 2016. Poslancov 
oboznámila starostka s predbežným programom a účasťou súboru Jurošík Michalovce, čo poslanci 
schválili. 
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti:  0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov            
 
K bodu 16/ 
V tomto bode úprava rozpočtu, poslanci schválili úpravu v bode Program rozvoja dediny v sume 750,- 
€ a zberač tukov pre Školskú jedáleň v hodnote 900,- €. 
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti:  0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 



 
 
K bodu 17/ 
V diskusii starostka podotkla potrebu kontajnera na stavebný odpad, informovala o likvidácií žúmp 
pri ZŠ a o možnosti pre občanov zapožičať si miešačku a to za 5,- €/deň.   
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti:  0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
  
Starostka obce skonštatovala, že boli vyčerpané všetky body podľa predpísaného programu 
a poďakovala prítomným.  
 
 
Overovatelia zápisnice: p. Milena Bodnárová                     .................................... 
                                           p. Milan   Bálint                              .................................... 
                                           
 
 
 
V Tušickej Novej Vsi 23.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE 
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi 

Zo dňa 23.05.2016 
 
 

Uznesenie č.02 /2016 
 
 
Schvaľuje: 
a/  za zapisovateľa zápisnice p. Kolesárovú Jarmilu  
  /Za hlasovalo : 6 poslancov            proti:  0 poslancov         zdržalo sa:  0 poslancov/ 
b/  za overovateľov zápisnice p. Milenu Bodnárovú a p. Milana Bálinta, 
    /Za hlasovalo : 6 poslancov            proti:  0 poslancov         zdržalo sa:  0 poslancov/ 
c/  VZN o zásadách predvolebnej kampane, VZN o podmienkach držania psov, VZN o trhovom 
poriadku a podmienkach predaja výrobkov, VZN o určení pravidiel času predaja v obchode na území 
obce, VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce, VZN o nakladaní s komunálnymi 
nákladmi a s drobnými stavebnými odpadmi, VZN o prevádzkový poriadok pohrebiska – Dodatok č. 
1/2016 . 
     /Za hlasovalo : 6 poslancov            proti:  0 poslancov         zdržalo sa:  0 poslancov/ 
d/ návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na finančné vyrovnanie s VVS a.s., Košice o odpredaji 
budovy ČOV a kanalizácie stavby „Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce – kanalizácia a ČOV“ 
  /Za hlasovalo : 6 poslancov            proti:  0 poslancov         zdržalo sa:  0 poslancov/ 
e/  poslanci schválili úpravu -  podľa priloženej prílohy 
    /Za hlasovalo : 6 poslancov            proti:  0 poslancov         zdržalo sa:  0 poslancov/ 
f/  uskutočnenie „Deň Novešanov“ dňa 27. augusta 2016 
    /Za hlasovalo : 6 poslancov            proti:  0 poslancov         zdržalo sa:  0 poslancov/ 
 

Berie na vedomie : 
 
a/ kontrolu plnenia uznesení 
b/ určenie overovateľov zápisnice 
c/ kontrolu plnenia uznesení 
 d/ informáciu o stave napojenosti občanov na obecný vodovod 
 e/ informáciu o prevedených prácach na odkanalizovaní obecných budov a to  MŠ, KD a obecného   
      úradu. 
 f/ informáciu o kúpnej zmluve na finančné vyrovnanie s VVS a.s., Košice o odpredaji  ČOV, a   
     kanalizácie  
g/  informáciu o vyčerpaných nákladoch na opravu  opravu miestnosti Obecného úradu a fitnes   
     centra pri kultúrnom dome 

h/  informáciu o ponuke  Fi. BREHOM s.r.o., o oprave obecnej cesty 
ch/ informáciu o prevádzkovaní denného stacionára v obci 
  i/  informáciu o zriadení kompostoviská v obci 
 j/   informáciu o stave majetku v KD a o potrebe zakúpenia chladničky 
k/   informáciu o uväzkoch zamestnancov obecného úradu a ich pracovných náplni 
l/    Informáciu o činnosti Stolnotenisového oddielu a Dobrovoľného hasičského zboru v obci 
      
 
 
                                                                                                                             Ing. Vaľovská Jarmila            
V Tušickej Novej Vsi 23.5.2016                                                                              starostka obce 
 


