
Zápisnica 

Z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves, ktoré sa konalo 
05.10.2015 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 prebiehajúcich projektoch v obci 
6.   Vyúčtovanie „Dňa Novešanov“ 
7.   Informácia o výrube stromov pri OÚ a MŠ 
8.   Určenie termínu „Dňa úcty k starším“ 
9.   Spôsob využitia KD, miestnosti pre mladých a priestorov OÚ 
10. Úprava rozpočtu a schválenie aktualizácie „Povodňového plánu obce“, žiadosť o zriadenie 
hracieho výherného prístroja v priestoroch baru – stará škola (Klimová L.) 
11.   Rôzne 
12.   Záver 
 
K bodu 1/ 
     Starostka obce privítala prítomných na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva. Prítomných 
bolo  5 poslancov a  obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní poslanci odsúhlasili 
programom rokovania.  
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu 2/ 
    Zapisovateľka zápisnice – p. Kolesárová Jarmila  
    Overovatelia zápisnice –  p. Habura Andrej, p. Habura Martin 
    Prizvaní hostia – p. Sivák Anton 
/ Za hlasovalo: 5 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 priebehu kolaudácie ČOV a kanalizácie. Starostka 
konštatovala, že v prvom rade je potrebné odkanalizovať ZŠ a MŠ. Šachty budú financované zo 
švajčiarskych fondov – investorom stavby je obec Tušice.  
  
K bodu 5/ 
Starostka obce informovala prítomných poslancov o prebiehajúcich projektoch v obci a o zriadení 
denného stacionára v kultúrnom dome. Žiadateľom je KROMKA n.o., Udavské 401, Humenné. 
Starostka obce informovala prítomných poslancov o projektoch – žiadostiach o dotáciu Zelené 
vzdelávanie pre Materskú školu, nadácia Tesco – bezpečnosť detí, žiadosť o kamerový systém. 
Žiadosť išla na ministerstvo financií SR o výmenu okien v Kultúrnom dome, na výsledky týchto 
žiadostí sa čaká až na Tesco, kde nám bolo poskytnutých 1 000,- € na úpravu areálu MŠ. Samozrejme 



nie všetky žiadosti boli úspešné. Medzi neúspešné patrí – Ekoobec, projekt SPP, Tipos národná 
lotériová spoločnosť – žiadosť kultúrneho charakteru.  
 
K bodu 6/ 
V tomto bode starostka obce podala podrobné vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov na 
„Deň Novešanov“. Zároveň požiadala aj prítomného p. Siváka, ak spoluorganizátora o vyúčtovanie ich 
čerpania finančných prostriedkov, čo učinil iba ústne (nemal to zúčtované v písomnej forme). V tejto 
časti programu zasadnutia OZ bol prítomný p. Sivák Anton, starostka ho požiadala o preukázanie 
registrácie ich organizácie ZPCCH, nakoľko nemá vedomosť o ich ďalšom pôsobení ako organizácii 
ZPCCH Tušická Nová Ves. Pán Sivák sľúbil, že v najbližšej dobe preukáže patričné doklady o registrácii 
ich organizácie.  
 
K bodu č. 7/ 
Starostka obce v tomto bode informovala poslancov o plánovanom výrube stromov pri MŠ a OÚ. 
Požiadala poslancov o návrhy čo s rezivom, ako ho likvidovať. Návrhy na to majú dať poslanci na 
nasledujúcom zasadnutí OZ.  
 
K bodu 8/ 
Poslanci sa dohodli, že „Deň úcty k starším sa uskutoční 25.10.2015 o 15:00 hod. v KD. Na tejto akcii 
vystúpia deti ZŠ a MŠ ako aj mužská domáca spevácka skupina Novešan.  
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu 9/ 
Starostka obce informovala poslancov o využití obecných budov a to KD, miestnosť pri KD 
a priestoroch OÚ. Konštatovala, že priestory KD sú už rentabilnejšie využité, čo sa týka STK a jeho 
tréningov. KD je vďaka projektu zriadenia denného stacionára celý vymaľovaný, je tam nové WC, 
upravené topné telesa vo WC ženy aj muži, nové umývadlo v kuchyni KD. Zároveň boli vypratané 
a vymaľované aj bočné miestnosti, ako boli ZPCCH a modlitebná miestnosť. Tieto úpravy boli 
realizované z projektu a obec tým len získala.  
Čo sa týka miestnosti pri KD, tá by mala slúžiť pre našu mládež, boli zakúpené dvere a okno, upravené 
stropy, vyhodené priečky a tým sa otvorila pekná, veľká miestnosť. Všetky tieto úpravy, až na menšie 
náklady, boli hradené z prostriedkov z ÚPSVaR formou aktivačnej činnosti. Ako ďalšie využitie by 
podľa potreby mohlo byť na pracovnú dielňu pre žiakov ZŠ.  
 
K bodu 10/ 
Starostka informovala poslancov o potrebe úpravy rozpočtu v niektorých položkách, čo poslanci 
jednohlasne odsúhlasili.  
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
Poslanci po menších úpravách schválili aktualizáciu Povodňového plánu obce Tušická Nová Ves.  
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
Poslanci neschválili umiestnenie hracieho prístroja do baru v starej škole.  
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu 11/ 
Poslanci sa informovali o žiadosti na autobusovú spoločnosť ARRIVA o posilnenie a doplnenie spojov, 
hlavne do mesta Trebišov. Starostka ich informovala o liste spoločnosti ARRIVA v ktorom bol 
zamietavý postoj a preto nedôjde k posilneniu požadovaných spojov.  
V diskusii starostka informovala o prácach v obci ako je dovoz škrabaného asfaltu na obecnú cestu. 
Využitie zamestnancov ÚPSVaR pri prácach na kosení v obci, úprave miestnosti pri vchode do starej 
školy, úprave miestnosti pri KD a pri likvidácii starého oplotenia a realizácii nového oplotenia areálu 
Materskej školy.  
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 



Starostka informovala o nutnosti a realizácii energetického auditu pre úspešnú realizáciu žiadosti na 
zateplenie a výmenu okien Materskej školy. Cena za jeho zhotovenie je 920,- € a vypracovanie 
projektovej dokumentácie v celkovej sume 4 050,- € s DPH, čo poslanci schválili.  
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
Ďalej starostka odporúčala využitie školenia v rámci projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia“, 
Protipovodňová ochrana pre DHZO, ktorého sa zúčastni zástupca starostky p. Habura Martin. Obec 
na základe tohto školenia dostane protipožiarny vozík.  
Starostka informovala prítomných poslancov o nutnosti zakúpenia krovinorezu a malej miešačky 
z prostriedkov ÚPSVaR formou splátok.  
 
K bodu 12/ 
Starostka obce skonštatovala, že boli vyčerpané všetky body podľa predpísaného programu 
a poďakovala prítomným.  
 
 
 
Zapisovateľka: Kolesárová Jarmila     .................................................... 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Habura Andrej      ........................................... 
 
 
                                           Habura Martin   ............................................ 
 
 
 
 
 
 .......................................................... 
   Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                    starostka obce Tušická Nová Ves  
 
V Tušickej Novej Vsi dňa 05.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE 
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi 

Zo dňa 05.10.2015 
 

Uznesenie č. 24/2015 
 
Berie na vedomie: 
a/ kontrolu plnenia uznesení 
 
Schvaľuje: 
a/ za zapisovateľa zápisnice p. Kolesárovú a za overovateľov zápisnice p. Haburu Andreja a p. Haburu 
Martina 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
b/ termín konania „Deň úcty k starším“ na 25.10.2015 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
c/ aktualizáciu Povodňového plánu obce 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
d/ úpravu rozpočtu 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
e/ vypracovanie energetického auditu pre MŠ a zaplatenie požadovanej čiastky za jeho vypracovanie 
v sume 920,- € a vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Obnova Materskej školy v obci 
Tušická Nová Ves“ v celkovej sume 4 050,- € s DPH 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
f/ zakúpenie kosačky – krovinorezu, miešačky, motorovej píly 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
Neschvaľuje:  
a/ žiadosť o umiestnenie hracieho prístroja do priestorov starej školy – Bar Lenka Klimova 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
Berie na vedomie:  
a/ informáciu o priebehu kolaudačných prác na ČOV a kanalizácii 
b/ informáciu o rozpracovaných projektoch v obci 
c/ informáciu o prevedených prácach na dennom stacionári v KD 
d/ správu starostky o vyúčtovaní finančných prostriedkov akcie „Deň Novešanov“ 
e/ informáciu o výrube drevín pri MŠ a OÚ 
 

Zapisovateľka:  Kolesárová Jarmila           .................................................... 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Habura Andrej   ........................................... 
 
 
                                           Habura Martin   ............................................ 
 
 
 
 .......................................................... 
   Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                    starostka obce Tušická Nová Ves  
V Tušickej Novej Vsi dňa 05.10.2015 


