
                       Zápisnica  

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 05.05.2017 o 17:00 hod. v zasadačke    
                                                                     Obecného úradu       
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania:  
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu a kontrola plnenia uznesení 
4. Prerokovanie zmluvy s VVS a.s. 
5. Informácia o projektoch 
6. Zriadenie stacionára 
7. Informácia o prácach v obci 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 
 
K bodu 1/ 
Starostka obce privítala prítomných poslancov. Dala hlasovať za návrh programu zasadnutia OZ. Keďže 
nikto nemal doplňujúce návrhy,  bol program zasadnutia jednohlasne schválený.  
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 

K bodu 2/ 
Za zapisovateľku bola určená p. Kolesárová a za overovateľov zápisnice boli zvolení: Andrej Habura, 
Martin Habura.  
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 3/ 
V tomto bode starostka informovala o uznesení z predchádzajúceho zasadnutia ohľadom upresnenia 
počtu detí. Definitívne číslo bude známe až k 31.05.2017 (ako to bolo uvedené v uznesení). A výška 
školného sa bude prejednávať až v 09/2017, pretože záleží od počtu detí.  Čo sa týka voľného pohybu 
psov po obci zo strany majiteľa bol tento problém už odstránený. Bola splnená aj úloha vytvorenia 
facebookovej stránky obce. Konštatovala, že z predchádzajúceho uznesenia ohľadom prenájmu baru sa 
vyjadrí v bode 6.  
 
K bodu 4/ 
Starostka predniesla návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre stavbu „Tušice – Tušická Nová Ves – 
Horovce kanalizácia a ČOV“ uzavretá podľa § 289 a následne Obchodného zákonníka medzi obcou 
Tušice, Tušická Nová Ves a Horovce a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. . 
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
   
 
K bodu 5/ 



V tomto bode starostka informovala o podaných projektoch a o výsledkoch – schválené a neschválené 
projekty. Medzi neúspešné projekty patrí: Kompostovisko, Protipovodňové opatrenia. Schválený projekt 
je v oblasti prevencie kriminality – Kamerový systém je v súčasnosti montovaný. Ďalším projektom je 
projekt „Úprava verejného priestranstva“ pred Obecným úradom realizovaný v rámci Programu obnovy 
dediny. V súčasnosti sa pracuje na VO a na podkladoch pre podpis zmluvy. Naďalej sú podané projekty 
Úprava verejného priestranstva pred Kultúrnym domom a autobusová zastávka, ktoré čakajú na 
schválenie. Pracuje sa na projekte výstavby detského ihriska, parkoviska pred ZŠ, kde starostka 
informovala o ponuke firmy EUROVIA a.s. v sume 19 000,- Eur. V tomto bode vystúpil poslanec p. Čačko 
ohľadom výstavby miestnej komunikácie za kultúrnym domom. Starostka obce konštatovala, že otázku 
tejto komunikácie bude riešiť súčasne s úpravou verejného priestranstva pred KD. Základné práce na 
parkovisku pri ZŠ sa budú realizovať v rámci aktivačných prác, odborné práce sa vykonajú 
dodávateľskou firmou, ktorá poskytne najvýhodnejšiu ponuku.  
 
K bodu 6/ 
Starostka nadviazala na kontrolu uznesení z bodu 3 s tým, že doposiaľ nenašla nijakého záujemcu 
o prevádzkovanie priestorov bývalého baru. Takisto ani poslanci po prieskume nevedia o žiadnom 
záujemci o prenájom týchto priestorov. Starostka oslovila viacerých prevádzkovateľov pohostinstiev 
v okolí, ale nikto neprejavil záujem. Našla prostredníctvom KSK záujemcu PhDr. Jána Holoniča, ktorý má 
záujem o prevádzkovanie stacionára v celej budove starej školy. Vyzvala poslancov, aby každý vyjadril 
svoj názor k danej problematike. Starostka podotkla o prenájme celej budovy môžeme uvažovať iba 
vtedy, ak bude vyriešená problematika zásobovania obyvateľstva základnými potravinami. P. Bodnárová 
apelovala na účel využitia, že v prípade prenajímateľa bude budova slúžiť len na účely stacionára a čo sa 
týka prevádzkovania predajne COOP Jednota navrhnutý priestor pri garážach je podľa nej priestorovo 
nevyhovujúci. P. Varga sa vyjadril, že budovu v žiadnom prípade nepredávať, len prenajať (napr. 
nájomné byty) pretože je to dedičstvo našich otcov. Navrhuje spropagovať na stránke obce a na 
facebooku ponuku na prenájom priestorov. Na to hneď zareagovala starostka, že obec nemá financie na 
akúkoľvek opravu danej budovy. Spomínala, že obec nemá financie ani opravu strechy, ktorú je 
nevyhnutné opraviť aj vo vzťahu ku súčasnému nájomcovi COOP Jednota. P.Vaľovský sa vyjadril, že je 
tiež proti predaju budovy. P. Habura Martin, že jeden stacionár tu už bol a budovu v žiadnom prípade 
nepredávať. P. Habura Andrej bo za prenájom budovy a nie predaj. Ten istý názor vyjadril aj poslanec 
Čačko Peter. K danej veci sa vyjadrila aj kontrolórka obce p. Vargová a navrhla využiť budovu len na 
dlhodobý prenájom. K danému problému sa vyjadrili starostka, že máme ešte jednu ponuku na 
prevádzkovanie stacionára od MUDr. Copáka, ale ten nemá záujme prevádzkovať stacionár v budove 
starej školy, ale v budove KD s podmienkou, že je potrebné urobiť rozsiahlu rekonštrukciu, čo by 
zamedzilo využívanie budovy na účely kultúrneho domu. Ďalej podotkla, že si treba uvedomiť, že obec 
je zadlžená a preto vyzvala všetkých poslancov, aby prehodnotili čo bude pre obec a občanov 
najvýhodnejšie z hľadiska finančného, poskytnutia služieb a úpravy verejnej budovy. Navrhla, čo 
poslanci aj jednomyseľne schválili, pozvať čo najskôr na najbližšie stretnutie p. Holoniča, aby upresnil 
podmienky prevádzkovania a prenájmu budovy.   
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
Ukladá starostke doriešiť prevádzkovanie predajne COOP Jednota v náhradných priestoroch 
s kompetentnými osobami vedenia COOP Jednota.  
 
K bodu 7/ 
V tomto bode starostka konštatovala, že máme málo pracovníkov v rámci aktivačných prác a nestíhame 
pokryť práce spojené s kosením. Navrhla prijať jedného zamestnanca na tieto účely. Ďalšie práce, ktoré 
sa prevádzajú v obci sa týkajú upratania dreva. Starostka našla firmu, ktorá sa zaoberá štiepkovaním 
konárov, no kvôli malému množstvu nebudú tieto práce prevádzať. Preto je potrebné za pomoci 
hasičského zboru zlikvidovať – spáliť tieto konáre.  
 



K bodu 8/ 
Ako prvá v rôznom vystúpila starostka obce, kde konštatovala, že v súvislosti s napojením na kanalizáciu 
občania, ktorých sa to týka majú možnosť napojenia iba do 30.06.2017. Po tomto termíne obec predloží 
správu o napojenosti občanov, resp. nenapojenosti občanov Obvodnému úradu ŽP MI s tým, že 
nenapojení občania musia doložiť doklad o likvidovaní odpadových vôd.  
V súvislosti s predošlým prevádzkovateľom stacionára Kromka n.o. starostka skonštatovala, že výška 
pohľadávky voči obci je 1500,- €.  
 
K bodu 9/ 
V tomto bode starostka ešte informovala, že hľadá spôsob ako zrealizovať dostavbu vodovodu v obci 
v celkovej dĺžke 345 m (od č.d. 128 až po č.d. 123).  
 
K bodu 10/ 
Starostka sa prítomným poďakovala za účasť. 
 
 
Overovatelia zápisnice: Habura Andrej                                                  .................................................. 
 
 
                                          Habura Martin                                                   .................................................. 
 
 

V Tušickej Novej Vsi 05.05.2017                                                                  

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                            Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                      starostka obce Tušická Nová Ves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          UZNESENIE  

                        z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi  

                                                                 zo dňa 05.05.2017 
 
                                                             Uznesenie č. 02/2017 
 
OZ:  
Berie na vedomie:  
a/ kontrolu plnenia uznesení 
b/ informáciu o projektoch 
c/ práce v obci 
 
Schvaľuje:  
a/ za zapisovateľa zápisnice p. Kolesárová 
    /za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
b/ za overovateľov zápisnice : Habura Andrej, Habura Martin  
    /za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
c/ program zasadnutia 
   /za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
d/ návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre stavbu „Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce kanalizácia 
a ČOV“ uzavretá podľa § 289 a následne Obchodného zákonníka medzi obcou Tušice, Tušická Nová Ves 
a Horovce a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. 
/za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
e/ prenájom budovy starej školy na účely stacionára  
/za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
 
Neschvaľuje:  
a/ predaj budovy starej školy  
/za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
 
 
Ukladá:  
a/ prizvať čo najskôr na zastupiteľstvo p. Holoniča  
b/ stretnutie so zástupcami COOP Jednota ohľadom prevádzkovania predajne 
 
 
V Tušickej Novej Vsi 05.05.2017 

 

 

 

                                                                                                                        Ing. Jarmila Vaľovská             
                                                                                                              starostka obce Tušická Nová Ves                 


