
                       Zápisnica  

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 06.03.2017 o 17:00 hod. v zasadačke    
                                                                     Obecného úradu       
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania:  
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Informácia Ing. Raniča o spôsobe odstránenia znečistenia miestnej komunikácie spôsobenej 
mechanizmami spoločnosti Agroves s.r.o. 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Informácia o možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia 
6. Rozmiestnenie kamerového systému v obci 
7. Informácia o plánovaných projektoch 
8. Návrh na najbližšie pracovné aktivity v obci 
9. Informácia o prenájme priestorov bývalého baru  
10. Prejednanie žiadostí – ZPCCH, STO 
11. Návrh na prijatie VZN o opatrovateľskej službe, Dodatok k VZN č. 3/2007 o verejnom poriadku, VZN 
o vymedzení úseku miestnej komunikácie na dočasné parkovanie MV, návrh na Protipovodňový plán, 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Záver 
 
K bodu 1/ 
Starostka obce privítala prítomných poslancov a hostí. 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: Ing. Varga, Milena 
Bodnárová.  
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 3/ 
Na základe plnenia uznesenia z prechádzajúceho zasadnutia OZ starostka vyzvala p. Ing. Raniča na 
podnet poslancov ohľadom znečistenia miestnej komunikácie. P. Ranič zdôraznil, že sú 
poľnohospodárska inštitúcia a ich činnosť závisí od poveternostných vplyvov. Konštatoval, že je si 
vedomý znečistenia miestnych komunikácií počas jesenných prác ešte v roku a vyzval prítomných, ak by 
vedeli o firme, ktorá sa zaoberá čistením ciest a on toto čistenie finančne zabezpečí. Pokiaľ sa takáto 
firma nenájde naďalej budú čistiť cestu pomocou CAS s teleskopom. Vyzdvihol doterajšiu spoluprácu so 
starostkou ohľadom prepožičania ťažkej techniky pri prácach v obci – odpratávanie snehu a pod. P. 
Ranič vyzval poslancov k tomu, aby dbali na ochranu vlastníckych práv majiteľov pozemkov 
a nevysádzať stromy a stromčeky na cudzie pozemky (koľajka ku Tačarovým, cesta na ČOV – vysadené 
stromy Ing. Červeňák, upratanie stavebného materiálu p. Asnaď).  
Starostka poďakovala p. Raničovi za účasť a pokračovalo rokovanie.  
 



K bodu 4/ 
Starostka informovala poslancov o určení termínu do ktorého má p. Mgr. Eva Čačková, riaditeľka ZŠ 
s MŠ nahlásiť počty detí zapísaných do Materskej školy vrátane dvojročných detí.  
Na inventarizácií sa podrobne pracuje.  
 
K bodu 5/ 
Starostka informovala o možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia s ponukou p. Popoviča s tým, že 
v obci máme 50 svetiel. Potrebujeme ešte 4 stĺpy a 4 svetlá naviac. Firma zabezpečí 10 rokov údržbu 
a záruku, na to poslanec Čačko zareagoval, že prioritou je cesta v uličke k bytovke. Poslanec p. Habura 
zareagoval, že dôležitejšia je tiež cesta za školou. Poslanec p. Bálint tiež tvrdí, že prvoradá je cesta. Ing. 
Varga navrhuje v danej problematike sa venovať na zastupiteľstve koncom kalendárneho roka. Poslanci 
sa dohodli, že problematike verejného osvetlenia a danej ponuke sa budú venovať na konci roka. Za 
daný návrh dala starostka hlasovať. 
Za hlasovalo:  6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 6/ 
V tomto bode starostka informovala o dotácií na kamerový systém v obci a o už schválenej dotácií vo 
výške 5 000,- €. V danej dotácií je jedným z bodov podmienka, že z vlastných zdrojov bude financovať 
aspoň 20 % v našom prípade ide o sumu 1 250,- €. Ide o 5 kamier s umiestnením : okolie Materskej 
školy, okolie Obecného úradu, okolie Kultúrneho domu a potravín, Ondavská ulica smerom na ČOV 
a oblasť Domu smútku a cintorína. Starostka pripomenula, že každý projekt podaný obcou si vyžaduje aj 
5 % spoluúčasť. Na to mal p. Bálint otázku o type kamier. Na odpoveď starostky, že kamery budú 
digitálne IP 3 Mpix infračervené, 8 kanálové súhlasil a vzhľadom na jeho odborné zameranie zhodnotil, 
že tieto kamery sú kapacitou vyhovujúce a postačujúce.  
 
K bodu 7/ 
Na začiatku tohto bodu poslanci súhlasili so zastupovaním starostky obce na vysporiadanie vecného 
bremena k stavbe „Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce kanalizácia a ČOV“. Poslanci vyslovili súhlas 
k zastupovaniu obce starostkou a to vo firme Agroves, a inštitúciách – Slovenský pozemkový fond 
a Arcibiskupský úrad Košice – rímskokatolícka cirkev.  
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
Po neschválení žiadosti O NFP – Obnova Materskej škôlky v obci Tušická Nová Ves starostka obce 

informovala, že do 31.03.2017 opätovne sa chceme uchádzať o NFP vo výške 277 817,02 €  so 

spoluúčasťou 13 890,85 €.  
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
Ďalší projekt podaný obcou na environmentálny fond bol projekt „Sanácia miest s nezákonne 
umiestneným odpadom v obci Tušická Nová Ves“ v celkových nákladoch 49 226,34 € z toho 5 % 
spoluúčasť vo výške 2 461,34 €. 
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
Starostka informovala o podanej žiadosti o NFP vo veci protipovodňových opatrení za Kultúrnym 
domom. Konštatovala, že výsledky zatiaľ nie sú známe. Taktiež konštatovala o začatí územného konania 
vo veci optického kábla. Na danom projekte sa pracuje, projekt sa týka aj susedných obcí Tušice 
a Horovce.  
K bodu 8/ 



Starostka v tomto bode informovala o najbližších aktivitách: do 31.03.2017 na základe vydaného 
rozhodnutia o výrube stromov v lokalite ZŠ musia byť z dôvodu estetického a z dôvodu vytvorenia 
parkoviska odstránené niektoré stromy a kry(sú predmetom rozhodnutia Okresného oddelenia ŽP). 
Vzniknuté drevo bude odhadom množstva a ceny ohodnotené pracovníkom lesnej správy. Starostka 
upozornila, že k danej práci je potrebné ešte prijať na dohodu 2 pracovníkov, ktorí budú odmenení 
finančnou odmenou a časťou dreva. Podotkla, že v rámci aktivačných prác pracujú na obci iba 2 
pracovníci. Starostka vyzvala poslancov na podporu hlasovania v projekte Raiffeisen banky – 
Skvalitnenie sociálneho prostredia v MŠ Tušická Nová Ves. Ďalšou pracovnou činnosťou je práca pri 
oplotení cintorína, kde na svojej členskej schôdzi prisľúbili pomoc aj členovia DHZ Tušická Nová Ves. 
Termín bude stanovený starostkou obce. Z aktivít v obci, ktoré v súčasnosti prebiehajú je dôležitá aj 
rekonštrukcia zasadačky z dôvodu vytvorenia archívu, ktorý je umiestnený v nevhodných priestoroch 
a je preplnený. Finančne bude obecná pokladňa zaťažená minimálne, nakoľko rekonštrukcia sa 
prevádza prostredníctvom aktivačných prác s príspevku ÚPSVaR. Ďalšou plánovanou aktivitou je úprava 
priestorov a samotného domu smútku – zatiaľ čakáme na vyhlásenie výzvy, ktorá bola v roku 2016 
zrušená a prísľub vlády SR  a PRV je opätovné vyhlásenie výzvy na rekonštrukciu a obnovu domu 
smútku. Ak tieto výzvy nebudú zverejnené musíme hľadať finančné prostriedky z vlastných zdrojov na 
danú úpravu.   
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 9/ 
Starostka obce informovala poslancov o ukončení Zmluvy medzi obcou a Klimovou Lenkou k 31.1.2017. 
Starostka informovala, že na základe ukončenia Zmluvy rokovala o inštitúciách o možnosti minimálnych 
splátok za energie z dôvodu, že nechce ukončiť odber, pretože opätovne  pripojenie by bolo finančne 
náročné. Vyzvala poslancov aby oslovili potencionálnych záujemcov na prevádzkovanie priestorov baru. 
Podotkla, že energiu z predmetného odberného miesta čerpá aj miestny športový klub, ktorý prevádza 
miestny stolnotenisový klub. Starostka oslovila niektorých záujemcov, zatiaľ sa však k predmetnej 
problematike nevyjadrili.  
 
K bodu 10/ 
V tomto bode starostka podotkla, že na základe neúspešnosti podaného projektu cez Raiffeisen banku 
navrhuje miestnym organizáciám sponzorsky prispieť na dopravu na akcie. Poslanci odsúhlasili sumu 
100,- € súboru Novešan, 100,- € Stolnotenisovému klubu. Financie budú poukázané na bankové účty 
spomínaných organizácií.  
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 11/ 
V tomto bode starostka dala návrh na prijatie VZN č.13/2017 o opatrovateľskej službe, nakoľko obec aj 
v budúcnosti uvažuje o prevádzkovaní stacionára. Toto VZN je súčasťou zápisnice. 
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
V dodatku k VZN č. 03/2007 o verejnom poriadku boli sumy prepočítané zo SK na Eurá.  
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
VZN č. 14/2017 o vymedzení úseku miestnej komunikácie na dočasné parkovanie motorových vozidiel 
poslanci jednohlasne schválili. VZN je prílohou zápisnice.  
Za hlasovalo: 6 poslancov 



Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
V tomto bode bol prerokovaný aktualizovaný návrh Povodňového plánu na rok 2017 a poslanci 
obecného zastupiteľstva ho jednohlasne schválili.  
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 12/ 
V tomto bode ako prvá vystúpila starostka obce, kde na začiatku svojho volebného obdobia zabudla na 
DDS. Podotkla, že v predchádzajúcom zamestnaní mali príspevok zamestnávateľa vo výške 2 % z základu 
mzdy. Túto výšku poslanci jednohlasne schválili.  
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
Ako druhé uviedla, že 14.03.2017 v priestoroch KD v rámci Mikroregiónu Poondavie sa uskutoční MDŽ 
starostov obci a pracovníkov Obecných úradov.  
Kvôli lepšej informovanosti občanov navrhla zriadiť na sociálnej siete facebook obecnú stránku. 
S potešením konštatovala, že v mesiaci marec bola uhradená posledná splátka za rekonštrukciu 
miestnej komunikácie.  
 
K bodu 13/ 
Do diskusie sa ako prvý prihlásil Ing. Varga, kde vyslovil požiadavku na kúpu nového obalu na kroniku 
obce. Touto požiadavkou sa budú zaoberať po zlepšení finančnej situácie obce.  
V diskusii vystúpila aj starostka obce ohľadom vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou za 
školou. Začala zisťovanie vlastníkov s inštitúciou geodézie. Informovala poslancov, že Deň Novešanov je 
pevne stanovený na 26.augusta 2017.  
P. poslanec Habura upozornil starostku na voľný pohyb jej psov v obci, načo starostka prisľúbila, že 
vykoná v danej veci nápravu. Poslanci jednohlasne vyjadrili spokojnosť a pochvalu za vydanie Obecných 
novín, ktoré prispeli k celkovej informovanosti občanov o dianí v obcí.  
 
K bodu 14/ 
Starostka sa prítomným poďakovala za účasť. 
 
 
Overovatelia zápisnice: Milena Bodnárová                                               .................................................. 
 
 
                                          Ing. Marek Varga                                                  .................................................. 
 
 

V Tušickej Novej Vsi 06.03.2017                                                                  

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                            Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                      starostka obce Tušická Nová Ves 
 
 



                                                                          UZNESENIE  

                        z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi  

                                                                 zo dňa 06.03.2017 
 
                                                             Uznesenie č. 01/2017 
 
OZ:  
Berie na vedomie:  
a/ kontrolu plnenia uznesení 
b/ upozorniť občanov ohľadom ochrany vlastníckych práv majiteľov pozemkov a nevysádzať stromy na 
cudzie pozemky 
c/ informáciu o ponuke verejného osvetlenia  s ktorou sa budú poslanci zaoberať na konci kalendárneho 
roka 
d/ realizáciu projektu Kamerového systému v obci 
e/ informáciu o začatí územného konania vo veci konania optického kábla 
f/ informáciu o podanej žiadosti Protipovodňových opatrení za KD 
g/ výrub stromov v lokalite ZŠ za účelom vytvorenia parkoviska  
h/ pomoc DHZ pri oplotení cintorína 
i/ úpravu priestorov a samotného objektu Domu smútku na základe opätovne vyhlásenej výzvy 
j/ posedenie pri príležitosti MDŽ starostov a zamestnancov obecných úradov 
k/ úhradu poslednej splátky za rekonštrukciu miestnej komunikácie 
l/ kúpu nového obalu na kroniku obce až po zlepšení finančnej situácie obce 
m/ vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou za školou 
n/ usporiadanie akcie Deň Novešanov 2017 na dátum 26.08.2017 
 
Schvaľuje:  
a/ za zapisovateľa zápisnice p. Kolesárová 
    /za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
b/ za overovateľov zápisnice : Ing. Vargu a p. Bodnárová  
    /za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
c/ zastupovanie starostky obce na vysporiadaní vecného bremena k stavbe „Tušice – Tušická Nová Ves – 
Horovce kanalizácia a ČOV“ – firma Agroves s.r.o., Slovenský pozemkový fond, Arcibiskupský úrad 
Košice 
/za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

d/ predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO : 

a. názov projektu: Obnova budovy Materskej školy v obci Tušická Nová Ves 
b. kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
c. výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

stanovená z celkových oprávnených výdavkov 277 817,02 € predstavuje čiastku 
13 890,85 €. 

d. prípadné neoprávnené výdavky 
/za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
e/ podanie projektu na environmentálny fond „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 
v obci Tušická Nová Ves“ v celkových nákladoch 49226,34 € z toho 5 % spoluúčasť vo výške 2461,34€. 
/za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
f/ rekonštrukciu zasadačky z dôvodu vytvorenia archívu 
/za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
g/ sponzorský príspevok súboru Novešan vo výške 100,- € a stolnotenisovému oddielu STO vo výške 
100,- € 
/za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 



h/ prijatie VZN č. 13/2017 o opatrovateľskej službe, dodatok k VZN č. 03/2007 o verejnom poriadku – 
prepočítanie súm z SK na EUR, prijatie VZN č. 14/2017 o vymedzení úseku miestnej komunikácie na 
dočasné parkovanie motorových vozidiel 
/za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
i/ aktualizovaný povodňový plán na rok 2017 
/za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
j/ starostke obce príspevok na DDS vo výške 2% zo základnej mzdy 
 
Ukladá:  
a/ riaditeľke MŠ, v termíne do 31.5.2017 nahlásiť počty zapísaných detí 
b/ starostke obce osloviť potencionálnych záujemcov na prenájom priestorov baru 
c/ starostke obce riešiť voľný pohyb psov v obci 
d/ vytvorenie facebookovej stránky obce  
 
 
V Tušickej Novej Vsi 06.03.2017 

 

 

 

                                                                                                                        Ing. Jarmila Vaľovská             
                                                                                                              starostka obce Tušická Nová Ves                 


