
Zápisnica 

Z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves, ktoré sa konalo 
20.07.2015 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.   Správa o priebehu kolaudácie kanalizácie a ČOV 
5.   Určenie termínu osláv obce – Deň Novešanov 22.08.2015 
6.   Prejednanie zájazdu OÚ do Maďarska  
7.   Rôzne 
8.   Záver 
 
K bodu 1/ 
     Starostka obce privítala prítomných na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva. Prítomných 
bolo  7  poslancov a  obecné zastupiteľstvo 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. Kolesárová Jarmila  
    Overovatelia zápisnice –  p. Čačko Peter, p. Milena Bodnárová 
    Prizvaní – Klimová Anna, Sivák Anton - ZPCCH 
/ 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/ 
Poslanci schválili termín osláv Dňa Novešanov na 22.08.2015, t.j. sobotu. K tomuto bodu sa vyjadril aj 
p. Sivák Anton, ako spoluorganizátor osláv. Účasť na programe osláv, konštatoval p. Sivák, prisľúbili 
spevácke folklórne skupiny a to Lekarovce, Svojina – FS Michalovce, Bánovce nad Ondavou – 
Ondavčanka a Hnojňane z Michaloviec. Poslanci sa dohodli na programe osláv a k bližšiemu 
rozdeleniu úloh sa ešte pred oslavami obce zídu na obecnom úrade. Na zasadnutí sa zúčastnila aj p. 
Klimová Anna, ktorá bola oslovená, ako domáca podnikateľka, účasťou na občerstvení. Poslanci 
a starostka obce sa s ňou dohodli na podmienkach predaja a sponzorskej výpomoci občerstvením. 
Toto sa uskutoční na základe lístkov pre všetkých občanov obce.  
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 



 
K bodu 6/ 
Obecné zastupiteľstvo schválilo spoločný zájazd poslancov a občanov obce do Maďarska do 
Nyiregyházy na 31.06.2015. Poslanci a jeden rodinný príslušník budú mať cestovné zadarmo a ostatní 
účastníci zájazdu by zaplatili 8 € na osobu. Náklady nad rámec vybraných financií zaplatí obec.  
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu č. 7/ 
Starostka obce v bode rôzne informovala poslancov o žiadosti o zriadenie denného stacionára. Na 
obec prišli dvaja záujemcovia a to EUROTREND n.o. Medzilaborce a nezisková organizácia KROMKA, 
n.o. Udavské. Starostka vyzvala poslancov, aby o týchto žiadostiach informovala občanov obce 
a zistili záujem o zriadenie tohto stacionára. Starostka vysvetlila ďalší postup pri riešení stacionára 
v KD. Ďalej starostka obce informovala, že upozornenie p. Repku o túlaní sa jeho psa po verejnom 
priestranstve bolo vyriešené.  
 
K bodu 8/ 
Starostka obce skonštatovala, že boli vyčerpané všetky body podľa predpísaného programu 
a poďakovala prítomným poslancom. 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Kolesárová Jarmila     .................................................... 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Milena Bodnárová   ........................................... 
 
 
                                           Peter Čačko              ............................................ 
 
 
 
 
 
 .......................................................... 
   Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                    starostka obce Tušická Nová Ves  
 
V Tušickej Novej Vsi dňa 20.07.2015 

 

 

 

 

 



UZNESENIE 
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi 

Zo dňa 20.07.2015 
 

Uznesenie č. 22/2015 
 
Berie na vedomie: 
 
a/ kontrolu plnenia uznesení 
b/ informáciu o priebehu kanalizácie a ČOV 
 
Schvaľuje: 
a/ za zapisovateľa zápisnice p. A.Kolesárovú a za overovateľov zápisnice p.  Peter Čačko a Milena 
Bodnárová 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
b/ určenie termínu osláv na 22.08.2015 t.j. sobota, prerokovanie programu, určenie úloh 
a sponzorská výpomoc 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
c/ spoločný zájazd organizovaný Obecným úradom na 31.07.2015 do Maďarska do Nyiregyházy 
/ Za hlasovalo: 7 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
 
Ukladá: 
a/ starostke obce zaslať písomné pozvanie a žiadosti o sponzorské príspevky na oslavy obce – Deň 
Novešanov 
 

 

 

Zapisovateľka:  Kolesárová Jarmila           .................................................... 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Milena Bodnárová   ........................................... 
 
 
                                           Peter Čačko              ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .......................................................... 
   Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                    starostka obce Tušická Nová Ves  
 
V Tušickej Novej Vsi dňa 20.07.2015 


