
                       Zápisnica  

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 9.12.2016 o 17:00 hod. v zasadačke    
                                                                     Obecného úradu       
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania:  

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. Správa o projekte kanalizácie 
5. Prerokovanie dodatku k zmluve o budúcej zmluve pre stavbu Tušice – Tušická Nová Ves – 

Horovce 
6. Prerokovanie splátky za rekonštrukciu miestnej komunikácie 
7. Schválenie rozpočtu 
8. Informácia starostky o realizácii obcou podaných projektov 
9. Informácia o možnosti vybudovania optickej prístupovej siete 
10. Informácia o vydaní Obecných novín 
11. Návrh na kultúrne akcie v roku 2017 
12. Informácia o činnosti resp. ukončení zmluvy s prevádzkovateľom stacionára Kromka 
13. Určenie podmienok inventarizácia obce 
14. Prerokovanie zmluvy s prevádzkovateľ kou baru Lenka  
15. Prerokovanie výšky miestnych poplatkov a poplatkov za umiestnenie detí v MŠ a ŠKD 
16. Rôzne 
17. Diskusia 
18. Záver 

 
K bodu 1/ 
Otvorenie zasadnutia OZ urobila starostka obce. Privítala prítomných poslancov. Návrh programu 
rokovania bol schválený.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 

K bodu 2/ 
Za zapisovateľku bola určená p. Jurková a za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Varga, Ing. 
Vaľovský.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 3/ 
Kontrolu plnenia uznesení urobila starostka obce. S predchádzajúceho zastupiteľstva bolo uložené 
poslancom zistiť poplatky pre pobyt detí v ŠJ,ŠKD a MŠ. 
Poplatky pre šk. klub detí a MŠ –  
S návrhom vystúpila p. Bodnárová – nič neplatia, p. Varga 120-140 Eur na dieťa – 2 ročné, ale tento 
poplatok platí v mestách, p. Balint podal návrh na sumu 12-13 € na mesiac.  
Starostka odôvodnila kolobeh fin. prostriedkov šk. zariadeniach a v škole a použitie týchto fin. 
prostriedkov. Informovala poslancov o jednaní s riaditeľkou školy a o prieskume výšky poplatkov 
v MŠ a ŠKD. Teraz sú poplatky 2,50 ŠKD, 5 € v MŠ. Pán Varga sa opýtal na dôvod zvýšenia poplatku. 



Starostka obce vysvetlila, že zvýšenie poplatku sa týka čiastočnej úhrady mzdy pracovnej sily, nie na 
režijné náklady škôlky. Pán Čačko navrhol, že tieto poplatky by mali platiť až od nasledujúceho 
školského roka. Pán Varga navrhol prijať dodatok k VZN o zápise detí do MŠ a to v termíne do 30.5. 
daného roka s tým, že riaditeľka ZŠ s MŠ musí informovať starostku obce o počte zapísaných detí. 
V prípade zápisu detí v termíne od 1.6. do 31.8. daného roka bude zákonný zástupca povinný zaplatiť 
jednorázový poplatok vo výške 50,- €. Prijatie tohto dodatku bolo nevyhnutné k stanoveniu počtu 
pedagogických pracovníkov od začiatku školského roka.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
Ďalšou úlohou z predchádzajúceho zastupiteľstva bolo pre Ing. Vargovú zistiť cenu VK kontajnera. 
Úloha bola splnená, cena kontajnera by bola 500,- €. Poslanci sa dohodli, že táto cena je v súčasnosti 
príliš vysoká pre obec a miesto umiestnenia kontajnera nebolo určené.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
Ďalšou úlohou pre poslancov bolo dodanie príspevkov do Obecných novín. Táto úloha bola splnená 
od Ing. Vargu. Starostka konštatovala, že do obecných novín prispeje aj koordinátorka UPSVaR Mgr. 
Hricová.  
Úlohy, ktoré vyplývali z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.  
 
K bodu 4/ 
Správu o projekte kanalizácie predniesla starostka obce. Konštatovala, že došlo k ukončeniu a záveru 
projektu kanalizácie. Zmluva o prevádzkovaní je už na GR Košice. Vo vzťahu k ŠFM je schválená 
a potvrdená aj záverečná správa. V súčasnosti pracovníci VVS a.s. robia kontroly napojenia a spôsob 
napojenia jednotlivých domácností. Na základe toho vyhotovia zápis, ktorý je predmetom 
spracovania zmluvy o prevádzkovaní medzi občanmi a VVS a.s. V priebehu týždňa prebehne 
záverečné preberacie konanie.  
 
K bodu 5/ 
V tomto bode bol prejednaný dodatok k zmluve o budúcej zmluve pre stavbu kanalizácie a ČOV – 
Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce. Starostka obce informovala aj o finančnej úhrade za el. energiu 
na prevádzkovanie ČOV.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 6/ 
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o splácaní splátok na úhradu faktúry 
za rekonštrukciu miestnej komunikácie. Celková fakturácia bola 61 681,80 € a splátky boli už 
zaplatené vo výške 45 961,20 €. Ešte treba doplatiť v roku 2017 3 splátky po 5 240,30 €. Finančná 
poradkyňa obce nám navrhla na vykrytie potrebných financií požiadať o úver vo výške 12 000,- € 
s tým, že nevyhnutné je čerpanie len 7 000,- €. Ostatok úveru je finančná rezerva, ktorú chceme 
použiť na splatenie dlhodobého úveru.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o sťažnosti p. Orenčákovej na miestnu 
komunikáciu – ulička za školou. Skonštatovala, že financie na opravu MK nebude možné čerpať 



v rámci projektov, pretože predmetná MK nie je vlastnícky vysporiadaná. Navrhla, že v letnom 
období dá vypracovať odhad ceny opravy MK.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 7/ 
V tomto bode starostka obce predložila vypracovaný návrh rozpočtu na roky 2017-2019 v členení 
podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie – schválený po vysvetlivkách podľa návrhu.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 8/ 
Starostka obce informovala poslancov o realizácii projektov podaných obcou v roku 2016. Ako už 
bolo medializované, projekty podané v rámci PRV boli pozastavené, reps. Zrušené. U nás sa to týka 
projektov: rekonštrukcia DS a úprava okolia, zateplenie KD, obnova MŠ. Tieto projekty budú 
opätovne podané na základe vyhlásených výziev v roku 2017. Starostka konštatovala, že zo strany 
obce nedošlo k pochybeniu pri podaní žiadosti. Zatiaľ nemáme stanovisko, resp. výsledok k projektu 
Kompostoviska. Pán Varga mal námietku k hromadám zeminy na konci obce smerom k ČOV 
a navrhol, aby v spolupráci so spoločnosťou Agroves boli tieto hromady urovnané. Starostka 
reagovala na túto námietku slovami, že tento materiál potrebujeme k vyrovnaniu zasypaných žúmp 
pri MŠ a ZŠ a budú likvidované v jarných mesiacoch.  
Starostka informovala poslancov, že na začiatku roka 2017 na základe ústnej dohody s povodím 
Bodrogu a Hornádu bude realizované čistenie miestneho zberného kanálu.  
 
K bodu 9/ 
Starostka obce informovala poslancov o možnosti vybudovania optickej prístupovej siete – Ing. Šipoš 
– Telekomunik s.r.o. . V súčasnosti bol obci doručený projekt, ktorý je predmetom spoločného 
rokovania obcí Horovce, Tušice a Tušická Nová Ves. Navrhnutý projekt starostovia obcí najprv dajú 
posúdiť stavebnému úradu a na základe jeho vyjadrenia budú pokračovať v ďalších jednaniach. Pán 
Bálint vyjadril súhlas a nabádal aj ostatných poslancov, nakoľko sa pohybuje v tejto IT oblasti, aby 
sme sa snažili o schválenie tohto projektu vysokorýchlostného internetu. Starostka obce upozornila 
poslancov, že podmienky, ktoré boli v projekte dané nemusia byť v súlade s územným plánom obce. 
Myslela tým konkrétne ochranné pásma, ktoré sú vyžadované v rámci spracovaného projektu. 
O výsledku jednania medzi starostami dotknutých obcí a stavebného úradu bude starostka 
informovať poslancov na najbližšom zasadnutí.  
 
K bodu 10/ 
Na základe dodaných príspevkov a spracúvania podkladov starostka sa zaväzuje, že obecné noviny II. 
ročník budú vydané najneskôr do konca januára 2017.  
 
K bodu 11/ 
V tomto bode starostka obce vymenovala kultúrne akcie na rok 2017, ktoré sú predmetom rozpočtu 
obce – MDŽ, MDD, Deň Novešanov, Úcta k starším, Silvester – ukončenie roka. K najväčšej akcii – Deň 
Novešanov starostka pripomenula, že treba určiť na najbližšom zastupiteľstve termín, pretože na 
vystúpenie pozývame súbor Vargovčan a Jožka Jožku a tí majú nabitý program.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 



Na otázku p. Haburu smerovanú k p. Bodnárovej o akcii Silvestra sa p. Bodnárova vyjadrila, že kvôli 
nespokojnosti niektorých občanov túto akciu nebude organizovať. Starostka navrhla, aby sa občania 
stretli aspoň na polnoc a vypili šampanské. V mene OZ Tušice pozvala poslancov na ples, ktorý sa 
uskutoční 11.02.2017 a v mene starostu obce Horovce pozvala poslancov na Valentínsky ples dňa 
18.2.2017. 
 
K bodu 12/ 
K problematike prevádzkovania Stacionára starostka konštatovala, že k 31.12.2016 ukončuje  
s prevádzkovateľom zmluvu o nájme kvôli neplneniu podmienok vyplývajúcich zo zmluvy. Na základe 
vyúčtovania spotrebovaných energií, ktoré bude v nasledujúcich mesiacoch, konkrétne vyčísli sumu 
dlžnej čiastky Stacionára. V súčasnosti aj na základe televízneho vysielania prebieha vyšetrovanie 
o pochybení čerpania finančných prostriedkov prevádzkovateľom. Agendu ohľadom predmetnej veci 
postúpila obec aj obecnej právničke.  
 
K bodu 13/ 
K inventarizácii majetku obce bola určená komisia v zložení: KD – Tudjová, Habura Andrej a Ing. 
Michal Vaľovský. Predsedom komisie: Kolesárová.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 14/ 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o dodatku k Zmluve o nájme – bar Lenka, ktorá 
obsahuje dohodu o platení el. energie spotrebovanej stolnotenisovým klubom. Viď Dhoda – založená 
pri Zmluve o nájme.  
Prerokovanie zmeny zmluvy na prevádzkovanie baru Lenkou Klimovou bude predmetom až po 
podpísaní zmluvy obcou za stočné.  
 
K bodu 15/ 
 Vzhľadom k tomu, že obec má značne vysoké náklady na vývoz VKK kontajnerov a na poplatky, ktoré 
platí firme Fura a.s. za zákonom stanovené vývozy, starostka navrhla na základe prepočtov, aby došlo 
k zvýšeniu poplatku na vývoz TDO zo sadzby 1,35€/vývoz na 1,50€/vývoz. Aj napriek separovaniu 
odpadov občania naďalej vyvážajú odpad nezákonným spôsobom. Na základe toho bol prijatý 
dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 16/ 
 
K bodu 17/ 
V diskusii vystúpil p. Bálint so sťažnosťou na znečistenie komunikácie firmou Agroves v jesennom 
období a navrhol, aby na najbližšie zastupiteľstvo bol prizvaný Ing. Ranič, aby vysvetlil spôsob čistenia 
komunikácie.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
V ďalšej časti p. Bodnárová skonštatovala úspešnosť akcie Mikuláša, kde vystúpili deti MŠ a ZŠ. 
Starostka obce informovala poslancov, že uvažuje o možnosti založenia klziska v areáli ZŠ. Nakoľko 
bude potrebný určitý náklad na materiál poslanci od tohto návrhu ustúpili v dôsledku 
nedostatočných finančných prostriedkov a o tejto možnosti budeme uvažovať nasledujúci rok.  



K bodu 18/ 
Starostka sa prítomným poďakovala za účasť a zároveň všetkých prítomných pozvala na koncoročné 
stretnutie v Kultúrnom dome.  
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Vaľovský Michal                                            .................................................. 
 
 
                                          Ing. Marek Varga                                                  .................................................. 
 
 

 

 

V Tušickej Novej Vsi 09.12.2016 

 

 

                                                                                                                  Ing. Jarmila Vaľovská 

                                                                                                                      starostka obce Tušická Nová Ves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      UZNESENIE  

                        z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi  

                                                                 zo dňa 09.12.2016 
 
                                                             Uznesenie č. 07/2016 
OZ:  
Berie na vedomie:  
a/ kontrolu plnenia uznesení 
b/ správu o projekte kanalizácie 
c/ informáciu o možnostiach rekonštrukcie MK v uličke za školou 
d/ informáciu o realizácií obcou podaných projektov 
e/ informáciu o možnosti vybudovania optickej prístupovej siete 
f/ informáciu o možnosti vydania Obecných novín a predložení príspevkov do novín 
g/ informáciu o ukončení zmluvy s prevádzkovateľom stacionára Kromka 
h/ informáciu starostky obce ohľadom elektrickej energie v starej škole /Klimová – Jednota/. 
 
Schvaľuje:  
a/ za zapisovateľa zápisnice p. Jurkovú  
    /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
b/ za overovateľov zápisnice : Ing. Vargu a Ing. Vaľovského  
    /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
c/ dodatok k zmluve o budúcej zmluve na prevádzkovanie Kanalizácie Tušice – TNV – Horovce 
    /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
d/ zvýšenie úveru na financovanie výdavkov vo výške 12 000,- € 
    /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
e/ predložený návrh rozpočtu na rok 2017 a berie na vedomie predložený návrh rozpočtu na 
nasledujúce dva roky 2018 a 2019 
    /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
i/ ukončenie zmluvy s prevádzkovateľom stacionára Kromka k 31.12.2016 
    /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
j/ inventarizačnú komisiu v zložení: KD – Tudjová, poslanci Ing. Michal Vaľovskú, Andrej Habura, 
predseda komisie pracovníčka obecného úradu.  
    /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
k/ miestne poplatky za vývoz a uloženie odpadu z 1,35 € na 1,50€ 
    /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
Poplatok za umiestnenie dieťaťa v MŠ – schvália sa až do 1.9.2017 – neschvaľuje 
Poplatok za umiestnenie dieťaťa v ŠKD – schvália sa až od 1.9.2017 – neschvaľuje 
l/ nájomná zmluva bude Lenke Klimovej upravená pri zmene pri vyčíslení stočného.  
    /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
 
Ukladá:  
a/ riaditeľke MŠ, v termíne do 31.5.2017 nahlásiť počty zapísaných detí 
b/ starostke obce pozvať na zasadnutie OZ Ing. Raniča, aby sa vyjadril k čisteniu miestnych  
komunikácií 
c/ schválenej inventarizačnej komisii vykonať inventarizáciu majetku obce k 31.12.2016. 
 

V Tušickej Novej Vsi 09.12.2016                                                                      

                                                                                                                        Ing. Jarmila Vaľovská             
                                                                                                              starostka obce Tušická Nová Ves                 


