
Zápisnica 

Z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves, ktoré sa konalo 
12.5.2015 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 
 
1.   Otvorenie 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.   Kontrola plnenia uznesení 
4.   Informácia o priebehu kolaudácie kanalizácie 
5.   Informácia o úpravách budov – stará škola, garáž, budova obecného úradu, materská škola –     
      detské ihrisko 
6.   Informácia o úprave rozpočtu a správa o štvrťročnom hospodárení 
7.   Prejednanie kultúrnych akcií v obci – Deň Novešanov 
8.   Vyhlásenie výberového  konania ohľadom spracovania projektovej dokumentácie :Verejné    
      priestranstva pri kultúrnom dome a dome smútku v obci 
9.   Prejednanie žiadosti p. Ivana, Kočiša a Gerboca 
10. Aktualizácia PHSR na obdobie 2015-2021  
       UPN – 11.4.2014 
11. Prejednanie VZN – cintorín a nájomné zmluvy P. Klimová Lenka, p. Malčická 
12. Informácia o oprave strechy domu smútku 
13. Rôzne 
14. Záver 
 
K bodu 1/ 
     Starostka obce privítala prítomných na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva. Prítomných 
bolo  7  poslancov a je uznášania schopné. Prítomní poslanci odsúhlasili programom rokovania.  
  / Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu 2/ 
    Zapisovateľka zápisnice – p. Agáta Jurková 
    Overovatelia zápisnice –  p. Ing.Michal  Vaľovský a Milena Bodnárová 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 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 prípravách na kolaudáciu kanalizácie. Informovala 
poslancov o problémoch spojených so spustením skúšobnej prevádzky, tesnostných skúškach, 
porealizačnom zameraní, priesakov, kontrolách šácht a ČOV, probléme s kanalizáciou pri 
„Zajacovych“. Odkanalizovanie MŠ a ZŠ je v štádiu riešenia. Jedná sa o financie, ktoré sú potrebné pri 
realizácii prípojok spomínaných objektov.  
 
K bodu 5/ 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o vykonaných opravách vykonaných na 
obecných budovách – v KD – oprava strechy. V starej škole  - zateká strecha. Poriešila sa činnosť 



stolnostenisového klubu  poskytnutím priestorov v starej  škole, kde bolo namontované meralo na 
odber el. energie. Problémom je odtekanie vody z umývadla v predajni COOP Jednota a umývadla 
z Baru Lenky Klimovej.  
Budova OÚ – chýba dokončiť polovicu fasády, a z pivničných priestorov bol odstránený nefunkčný 
bojlér. Je to jedna obecná budova, ktorá je v akom –takom poriadku – konštatovala starostka obce. 
. 
Garáž pri KD -  priestory boli vyčistené a  prevedené opravy. P. Palai –bol preveriť možnosť 
napojenia budovy garáže na zdroj energie. 
Informovala prítomných o odstránení betónov z priestorov za kultúrnym domom. 
Starostka obce oznámila poslancom, že na zveľadenie verejného priestranstva pred kultúrnym 
domom bola zakúpená dlažba. Spred obecného úradu bolo odstránené oplotenie, je potrebné 
odstrániť ešte múrik. Odstránená bola aj betónová skládka na odpad a na jej mieste bude urobená 
skalka, len je potrebné naviezť hlinu.  
 
Starostka obce informovala poslancov o zničení jazierka pri MŠ. V súvislosti s odkanalizovaním ZŠ 
a MŠ starostka obce spolu s pracovníkmi firmy Stavos zisťuje najefektívnejšie a najvýhodnejšie 
prevedenie kanalizačných prípojok.  
 
Detské ihrisko – bolo urobené v máji 2012. Po večeroch a v noci ho mládež  využíva na svoje aktivity. 
Preto starosta obce navrhla jeho premiestnenie ku materskej škole, ale bude potrebné zistiť 
podmienky výzvy – teda či je možné jeho premiestnenie k MŠ.  
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
V súvislosti s materskou školou starostka obce informovala poslancov, že učiteľka MŠ požiadala 
o pomoc pri postavení pieskoviska pre deti. Je potrebné vymeniť piesok a zabezpečiť prekrytie 
pieskoviska z dôvodu, aby nedošlo k znečisťovaniu piesku. Poslanec M.Varga povedal, že by vedel  
zabezpečiť plachtu na prekrytie ale problémom je zabezpečiť ju proti krádeži. Starostka obce zároveň 
informovala poslancov, že projekt na zvyšovanie kapacity materských škôl – náš podaný projekt 
nebol  úspešný.  Konštatovala, že z viac než 370 žiadostí prešli iba 113 a ďalším žiadostiam podľa slov 
pána premiéra bude vyhovené v ďalšom kole.  Náš podaný projekt je na 81. mieste pod čiarou.  
 
K bodu 6/ 
V tomto bode starosta obce informovala prítomných o čerpaní rozpočtu na I. Q. 2015  teda do 
30.3.2015 a zároveň poukázala na potrebu úpravy rozpočtu tak, ako je to v prílohe uvedené. 
Poslanci správu a návrh na úpravu rozpočtu schválili.  Správa a návrh na úpravu rozpočtu tvorí prílohu  
Zápisnice.  
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu č. 7/ 
Starostka obce poslancov informovala o žiadosti p. Siváka a o podmienkach ako sa dozvedela o tom, 
že p. Sivák a spevácka skupina NOVEŠANE chcú organizovať Deň Novešanov. Poslanec p. Habura 
poukázal  na to, že prizvané súbory by vystupovali zadarmo,  lebo aj oni tak vystupovali  pre iné obce.  
Bude potrebné teda zabezpečiť  pohostenie  - z toho dôvodu požiadali Agroves Zalužice – p. Ing. 
Raniča o poskytnutie príspevku, ale ten im prisľúbil pomoc v podobe dodávky mäsa. Po všeobecnej 
diskusii k tejto problematike, sa poslanci zhodli na termíne organizovania Dňa Novešanov na  
11.7.2015 s tým, že je potrebné zistiť v Tušiciach organizovanie dňa Tušičanov a A.Habura má zistiť, 
kedy má ich súbor vystúpenia.  Na podrobné rozpracovanie podmienok a potrieb bude zvolané 
mimoriadné zasadanie obecného zastupiteľstva.  
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
 
 



K bodu 8/ 
Vyhlásenie výberového konania ohľadom spracovania projektovej dokumentácie – Verejné 
priestranstvá pri kultúrnom dome a dome smútku. Dňa 22.04.2015 boli oslovené 3 firmy za účelom 
spracovania danej dokumentácie. Ing. Juraj Danko, Trebišov, Patrik panda s.r.o., Zemplínske Hradište, 
Architektonická agentúra Trebišov.  
 
K bodu 9/ 
V tomto bode bola prejednaná žiadosť p. Gerboca o vybudovanie predajne potravín GVP v obci, za 
prítomnosti  p. Gerboca. Starostka obce informovala  poslancov o mieste, na ktorom na p. Gerboc 
záujem postaviť predajňu –bude to pri B. Zajacovej, na pozemku, ktoré je vo vlastníctve obce, ale 
v územnom pláne je tento priestor naplánovaný na športové využitie. V prípade predaja pozemku na 
zriadenie predajne bude potrebné zmeniť využitie pozemku v územnom pláne obce. P. Gerboc sa 
vyjadril, že je ochotný zaplatiť aj zmenu ÚPO. Poslanci  poukázali na to, že v obci – sme malá obec – 
máme predajňu COOP Jednota. P. Gerboc  sa  informoval prítomných o predajnom sortimente, 
o možnosti zamestnania 4 predavačiek. Má záujem o odkúpenie 600 m2 na vybudovanie predajne 
a parkoviska. P. Bodnárová  sa vyjadrila, že 4 predavačky sú veľa, neuživia sa vzhľadom na tržbu, - vie 
to posúdiť lebo je predavačkou v predajni COOP Jednota. Okrem toho do obce chodia  každý deň 
predajcovia chleba a pečiva.  Mnohí poslanci poukázali na to, aby po zrušení predajne, GVP – p. 
Gerboc , v obci nezmenili  užívanie. Podmienky užívania pozemku, ak by sa pozemok odpredal na 
žiadaný účel, uviedli do zmluvy o odpredaji pozemku. Nakoniec poslanci žiadosť o odpredaj pozemku 
na zriadenie predajne GVP neschválili, ale uložili starostke obce vypracovať obežník pre občanov 
obce, aby sa oni vyjadrili, či chcú mať v obci predajňu GVP alebo nie.  Obežník je potrebné vypracovať 
čo najskôr, aby sa občania vyjadrili do pondelka 18.5.2015. 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
V tomto bode bola prejednaná žiadosť p. Martina Kočiša na poskytnutie príspevku na cestu jeho 
dcéry do New Yorku na reprezentovanie obce. Po rôznych návrhoch  nakoniec poslanci  schválili 
poskytnutie výpomoci vo výške 300 €.  
/ Za hlasovalo: 6 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 1 poslancov/ 
 
Ďalej bola prejednaná žiadosť p. Ing. Blažeja Ivana o preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Starostka 
poslancom pripomenul, že preplatenie nevyčerpanej dovolenky  pre bývalého starostu obce P. Ing. B. 
Ivana bolo predmetnom jednania dňa 4.2.015 a bolo prijaté uznesenie č. 10/2015. Uznesenie ostalo 
v platnosti, s tým, že žiadateľovi bude oznámené „ po opätovnom prejednaní  Vašej žiadosti obecné 
zastupiteľstvo dňa 12.5.52015 konštatovalo, že sme neporušili žiadny zákon a uznesenie zo dňa 
4.2.2015 č. 10/2015 ostáva v platnosti.“  
 
K bodu 10/ 
Aktualizácia PHSR na obdobie rokov 2015-2021. Starostka sa zaoberala aktualizáciou z dôvodu 
vypracovania projektovej dokumentácie lokalít v súlade s územným plánom obce.  
 
K bodu 11/ 
V tomto bode starostka obce informovala prítomných s VZN na vedenie pohrebiska  a VZN 
o miestnych poplatkoch .  Zmeny poplatkov sú uvedené vo VZN, ktoré je prílohou zápisnice . Pri 
prenájme hrobového miesta je potrebné uviesť podmienky rezervácie – tak ako sú uvedené 
v poriadku pohrebiska. 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
Prejednané boli nájomné zmluvy p. Lenky Klimovej a p. Malčickej. V súvislosti s nájomnou zmluvou p. 
Klimovej  nebolo jasné čo je uvedené ako platba za iné služby. Došlo k tomu, že nie je jasné, kto 



má platiť vývoz žumpy- prenajímateľ alebo obec. Poslanci nakoniec sa uzniesli na tom, že čiastka, 
uvedená ako iné služby   bude rozdelená na vývoz žumpy ročne v čiastke 200.- € a ostatná čiastka 
v hodnote 225,- €  bude na ostatné nezistené škody. 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
V prípade P. Malčice zmluva ostáva v platnosti, s tým, že pri zakúpení akýchkoľvek elektrických 
zriadení  nájomca – p. Malčická to oznámi prenajímateľovi.  
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu 12/ 
Dom nádeje – starostka poukázala na problém zatekania strechy pri malých dažďoch, je potrebné 
strechu dať dole a urobiť debnenie nanovo 
 
K bodu 13/ 
Bolo prejednané parkovania auta Saganových. Bolo uložené starostke obce napísať prípis v tom 
zmysle, že auto zamedzuje výhľad na východ aut z vedľajšej cesty na hlavnú. Je potrebné,  aby auto 
parkovalo vo dvore alebo na mostíku p. Kočiša č.d. 212. 
 
Je potrebné upozorniť p. J. Klimu na vykosenie pozemku pri M. Balintovi. 
 
V diskusii vystúpil M. Varga, že na verejnom priestranstve je umiestnený štrk p. Asnaďa Slavomíra. 
Verejné priestranstvo kosí p. Varga a kamene mu poškodzujú kosačku. Je potrebné menovaného 
vyzvať na odstránenie štrku z verejného priestranstva. 
 
Starostka informovala poslancov o problémoch s kosením ihrísk pri základnej a materskej škole. 
Problém nie je iba s kosením ale aj s hrabaním a odvozom sena , o ktoré nemá nikto záujem.  Preto aj 
naďalej ostáva na zvážení poslancov o návrhu starostky zakúpiť malotraktor na kosenie trávy.  
 
K bodu 14/ 
Starostka obce skonštatovala, že boli vyčerpané všetky body podľa predpísaného programu 
a poďakovala prítomným.  
 
 
 
Zapisovateľka: Jurková Agáta            .................................................... 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing.Michal  Vaľovský   ........................................... 
 
 
                                           Milena Bodnárová      ............................................ 
 
 
 
 
 
 .......................................................... 
   Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                    starostka obce Tušická Nová Ves  
 
V Tušickej Novej Vsi dňa 12.05.2015 



UZNESENIE 
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi 

Zo dňa 12.5.2015 
 

Uznesenie č. 20/2015 
 
Berie na vedomie: 
 
a/ kontrolu plnenia uznesení 
b/ informáciu o kolaudácii kanalizácie, problémoch a priebehu prác 
c/ informáciu o úpravách obecných budov – stará škola, garáže, budova obecného úradu, materská      
     škola – detské ihrisko 
d/ informáciu o hospodárení obce k 30.3.2015 a návrh na úpravu rozpočtu 
e/ informáciu o kultúrnych akciách v obci o organizovaní Dňa Novešanov 
f/ informáciu k vyhláseniu výberového konania na spracovanie projektovej dokumentácie „    
     Verejné priestranstva pri kultúrnom dome a dome smútku v obci“ 
g/ informáciu o potrebe opravy strechy  domu nádeje 
h/  informáciu o výsledku podania žiadosti na MŠ 
i/ informáciu o multifunkčnom ihrisku 
j/ informáciu p. Gerboca k umiestneniu predajne GVP 
 
Schvaľuje: 
a/ za zapisovateľa zápisnice p. A.Jurkovú a za overovateľov zápisnice p.  M.Bodnárovu a Ing. Michala  
     Vaľovského 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
b/ správu o štvrťročnom hospodárení k 30.3.2015 a návrh na úpravu rozpočtu podľa prílohy 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
c/ presun detského ihriska k materskej škole po zistení podmienok vyplývajúcich z výzvy, podľa ktorej 
     boli na tejto účel pridelené finančné prostriedky 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
d/deň Novešanov na 11.7.2015 po zistení termínu konanie akcie v obci Tušice 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
e/ úpravu nájomnej zmluvy p. Klimovej v položke iné služby a to tak, že 200€ ročne bude na ťahanie 
žumpy a zvyšná čiastka 225 € bude na úhradu nezistených škôd. 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
f/ VZN č. 4 na určenie poplatkov za užívanie domu nádeje a kultúrneho domu, tak ako je uvedené 
v prílohe uznesenia a VZN č. 5 na pohrebisko 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
g/ aktualizáciu PHSR v súlade s prechodným ustanovením k úprave účinnej od 1.1.2015 Zákon č. 
309/2014 ktorý dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. § 18a 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
h/ príspevok vo výške 300 ,- Eur pre dcéru p. Kočiša na cestu na vystúpenie do New Yourku ako 
reprezentantka obce 
/ Za hlasovalo: 6 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 1 poslancov/ 
 
Neschvaľuje:  
a/ odpredaj pozemku pri Zajacových na zriadenie predajne GVP 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
Ukladá: 
a/ A. Haburovi zistiť účasť súborov na Dni Novešanov 



b/ starostke obci zistiť podmienky výzvy, na základe ktorej nám boli pridelené finančné prostriedky 
na detské ihrisko, a či sa dá premiestniť k MŠ,  
c/ starostke obce napísať prípis Saganovým na parkovanie motorového vozidla,  
d/ starostke obce vypracovať obežník pre občanov obce na zistenie názoru na výstavbu predajne GVP 
e/ starostke obce upozorniť p. J. Klimu na kosenie pozemku pri M. Balintovi 
f/ starostke obce upozorniť p. Slavomíra Asnaďa odstrániť štrk z verejného priestranstva 
 
 
Konštatuje: 
Že ostáva v platnosti uznesenie č. 10/2015 zo dňa 4.2.2015 ohľadom nevyplatenie náhrady za 
nevyčerpanú dovolenku p. B.Ivanovi 
 

 

Zapisovateľka: Jurková Agáta            .................................................... 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing.Michal  Vaľovský   ........................................... 
 
 
                                           Milena Bodnárová      ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 .......................................................... 
   Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                    starostka obce Tušická Nová Ves  
 
 

 

V Tušickej Novej Vsi dňa 12.05.2015 


