
Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Tušická Nová Ves  dňa 
19.03.2015 o 15,30 hod. v zasadačke obecného úradu. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  - v prílohe   

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Informácia o výberovom konaní na pozíciu kontrolóra obce 

4. VZN č. 01/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd 

5. Práce pri MŠ, výrub drevín 

6. PRV – vypracovanie štúdií, oprava strechy KD, pracovníci aktivačnej služby,  

7. Výsledok pracovnej cesty do Bratislavy 

8. Akcia MDŽ 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

        Rokovanie k jednotlivým bodom programu :  
 
          K bodu 1/ 
Otvorenie zasadnutia – uskutočnila starostka obce Ing. Vaľovská Jarmila. 
  
          K bodu 2/ 
Určila sa zapisovateľka zápisnice p. Kolesárová, overovatelia zápisnice poslanec Habura Andrej 
a Habura Martin a zároveň starostka obce oboznámila prítomných poslancov s programom 
zasadnutia a dala ho schváliť. Poslanci tento program jednohlasne schválili.  
Za hlasovalo: 7 poslancov             
Proti : 0  poslancov              
Zdržalo sa:   0   poslancov  
 
          K bodu 3/   
K informácii o výberovom konaní na kontrolóra obce p. starostka  podala správu o priebehu 
a výsledku voľby. Za kontrolórku obce bola komisiou zvolená Ing. Vargová Lucia. Zároveň bola 
prejednaná aj pracovná zmluva kontrolórky obce na obdobie 6 rokov, teda platná od 23.2.2015 – do 
23.2.2020. Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie. 
Za hlasovalo: 7 poslancov             
Proti : 0  poslancov              
Zdržalo sa:   0   poslancov  
 
         K bodu 4/   
Poslanci v tomto bode prejednali Všeobecná záväzne nariadenie č. 01/2015 o zneškodňovaní obsahu 
žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd, ktoré schválili. 
Za hlasovalo: 7 poslancov             
Proti : 0  poslancov              
Zdržalo sa:   0   poslancov  
 
 



         K bodu 5/ 
Starostka obce informovala o spôsobe a termíne počiatočných prác pri skrášľovaní okolia materskej 
školy, o plánovanom výrube nepotrebných drevín, ktoré je už v jednaní s okresným úradom, odbor ŽP 
Michalovce. Plánované práce sa oddialili, nakoľko je tam potrebný výrub 30ks stromov a je potrebné 
mať štúdiu čím tieto dreviny nahradíme. Predpokladaný výrub je asi v októbri tohto roku. 
 
        K bodu 6/  
Starostka informovala o činnosti na úseku skrášľovania jednotlivých oddychových zón v obci. V rámci 
programu Rozvoja vidieka je možnosť zapojiť sa do rôznych výziev a k tomu sú potrebné štúdie obce. 
Poslanci túto informáciu prijali a zároveň schválili finančné prostriedky ( 1000,00€) na vypracovanie 
štúdie jednotlivých vytypovaných lokalít, verejných priestranstiev, obce. 
Za hlasovalo: 7 poslancov             
Proti : 0  poslancov              
Zdržalo sa:   0   poslancov  
 
a)  starostka obce informovala poslancov o oprave strechy na kultúrnom dome, práce vykoná 
odborný pracovník na základe dohody. 
b)  ďalšia informácia sa týkala pracovníkov zaradených do aktivačných prác v obci, starostka určila za 
„koordinátora“ p. Tudju Vladimíra. Poslanci apelovali na zistenie v akom stave sú kosačky, nakoľko je 
potreba zakúpiť nové stroje. 
Za hlasovalo: 7 poslancov             
Proti : 0  poslancov              
Zdržalo sa:   0   poslancov  
c)  prejednanie žiadosti o preplatenie nevyčerpanej dovolenky zo dňa 18.02.2015 bývalého starostu 
obce Ing. Ivana Blažeja, poslanci sa touto žiadosťou nezaoberali  z dôvodu konsolidácie finančných 
prostriedkov pri tomto zasadnutí. Túto otázku budú prejednávať na nasledujúcom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva.  
Za hlasovalo: 7 poslancov             
Proti : 0  poslancov              
Zdržalo sa:   0   poslancov  
d)  starostka obce, na základe uznesenia z minulého zasadnutia, mala za úlohu vypracovať zmluvy 
o užívaní priestorov kultúrneho domu - p. Ivanom Petrom za stolnotenisový oddiel, p. Sivákom 
Antonom za ZPCCH a spevácku skupinu Novešan, s p. Jančovou Annou za Reformovanú cirkev, p. 
Marjovou Janou za cvičenie erobiku, čo aj splnila. 
 
         K bodu 7/ 
 Starostka informovala o výsledku svojej cesty do Bratislavy ktorej zámerom bolo zviditeľnenie našej 
obce a pomoc pri posudzovaní našich žiadosti o čerpanie finančných prostriedkov  z európskej únie. 
 
         K bodu 8/ 
V rôznom sa prehodnotila akcia z príležitosti MDŽ v kultúrnom dome dňa 15.3.2015. Poslanci  
konštatovali, že táto akcia priniesla kladný ohlas  občanov, a preto splnila svoj zámer. 
 
       V Tušickej Novej Vsi 19.03.2015 
 
Overovatelia zápisnice : Habura Martin ........................... 
 
                                            Habura Andrej .......................... 
 
 Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                   starostka obce Tušická Nová Ves 
Zapisovateľka : Kolesárová ....................                    



 
                                                                U Z N E S E N I A  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Tušická Nová Ves zo dňa 19. marca 2015 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí:  
 

Schvaľuje:     
                                                                  Uznesením č. 12/2015 
K bodu 2: 
Program rokovania, zapisovateľa p. Kolesárovú a overovateľov zápisnice p. Habura Andreja a Haburu 
Martina.  
/Za hlasovalo: 7 poslancov            Proti : 0  poslancov             Zdržalo sa:   0   poslancov / 
 
                                                                Uznesením č. 13/2015 
K bodu 3:  
Zvolenie p. Ing. Lucie Vargovej za kontrolórku obce s platnou pracovnou zmluvou od 23.2.2015 – do 
23.2.2020 na obdobie 6 rokov.  
/Za hlasovalo: 7 poslancov            Proti : 0  poslancov             Zdržalo sa:   0   poslancov / 
 
                                                               Uznesením č. 14/2015 
K bodu 4:  
Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania 
vôd.  
/Za hlasovalo: 7 poslancov            Proti : 0  poslancov             Zdržalo sa:   0   poslancov / 
 
                                                               Uznesením č. 15/2015 
K bodu 6: 

a) Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky v požadovanej výške 1 000,00 € na 
vypracovanie štúdie jednotlivých oddychových zón v obci pre geodeta a vypracovanie 
projektových prác v rámci Programu rozvoja vidieka pre lokality: Dom nádeje a okolie, 
Kultúrny dom a okolie, ZŠ a MŠ a okolie oddychová zóna a pri požiarnej zbrojnici.  

/Za hlasovalo: 7 poslancov            Proti : 0  poslancov             Zdržalo sa:   0   poslancov / 
 

Berie na vedomie:  
                                                             Uznesením č. 16/2015        
K bodu č. 5: 

a. Informáciu o termíne a počiatočných prác pri skrášľovaní oddychových zón v obci 
b. Oddialení plánovaného výrubu stromov pri materskej škole z dôvodu potreby štúdie, čím sa 

tieto dreviny nahradia. 
  
                                                    Uznesením č. 17/2015 

K bodu č.6: 
a. Informácie starostky o nutnej oprave strechy na kultúrnom dome na základe uzatvorenej 

dohody 
b. Informáciu o pracovníkoch zaradených do aktivačných prác a prijatie p. Tudju Vladimíra cez 

ÚPSVaR za koordinátora podľa § 54 za zamestnanca obce na dobu 6 mesiacov a pani Zuzanu 
Andrašovovú – pracovníčku pri príprave projektov a administratívnych prácach.  

c. Informáciu – žiadosť Ing. Ivana Blažeja, bývalého starostku obce zo dňa 18.02.2015 
o preplatení nevyčerpanej dovolenky. Poslanci sa touto žiadosťou nezaoberali z dôvodu 
konsolidácie finančných prostriedkov. Túto žiadosť budú riešiť na nasledujúcom OZ.  

 



 
                                                                Uznesením č. 18/2015              
K bodu č. 6: 
Splnenie uloženej úlohy starostky obce na uzatvorenie zmlúv s organizáciami, ktoré na svoju 
činnosť využívajú priestory KD so ZPCCH a speváckou skupinou NOVEŠAN p. Sivákom Antonom, 
STO p. Ivanom Petrom, s p. Annou Jančovou za Reformovanú cierkev a p. Marjovou Janou za 
cvičenie v kultúrnom dome.  
 

       K bodu č. 7 
       Informáciu o služobnej ceste p. starostky do Bratislavy, ktorej zámerom bolo zviditeľnenie našej 
obce a pomoc pri posudzovaní našich žiadostí o čerpanie finančných prostriedkov z európskej únie.  
 
       K bodu č. 8 
       Rôzne: prehodnotili akciu MDŽ ktorá sa konala 15.3.2015 v KD 
 
 
 
   V Tušickej Novej Vsi  19.03.2015 
 
Overovatelia zápisnice:          Habura Martin   ..................................................... 
 
 
                                                   Habura Andrej   ...................................................... 
 

 
 
    

Zapisovateľka zápisnice:       Kolesárová  ............................................... 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Jarmila Vaľovská 

                                                                                                     starostka obce Tušická Nová Ves 


