
 
Zápisnica 

 
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Tušická Nová Ves, ktoré sa konalo 22. júna 2016 

o 17.30 hodine v zasadačke Obecného úradu. 
 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia :  
 

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Schválenie záverečného účtu obce 
5. Informácia o rekonštrukcii miestnych komunikácii 
6. Prejednanie kúpnej zmluvy medzi obcou Tušická Nová Ves a VVS a.s., Košice 
7. MAS – spolupráca v rámci projektov 
8. Prejednanie zámeru prevodu majetku obce TNV kupujúcemu  a VVS a.s., Košice 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 

 
 
K bodu 1/ 
Starostka obce privítala prítomných poslancov na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 
Prítomní boli 4 poslanci, OZ bolo uznášania schopné. Poslanci odsúhlasili program zasadnutia.  
Za hlasovali:      4  poslanci 
Proti:       0 poslancov 
Zdržalo sa:    0 poslancov 
 
K bodu 2/ 
Za zapisovateľka zápisnice –Kolesárová Jarmila 
Overovatelia zápisnice – Ing. Vaľovský M., Ing. Varga  Marek 
Za hlasovali:      4  poslanci 
Proti:       0 poslancov 
Zdržalo sa:    0 poslancov 
 
K bodu 3/ 
Starostka urobila kontrolu plnenia uznesení . Konštatovala, že úlohy boli splnené. 
 
K bodu 4/ 
Starostka predniesla v tomto bode stav záverečného účtu obce. Poslanci bez pripomienok tento 
záverečný účet obce za rok 2015 schválili. 
Za hlasovali:      4  poslanci 
Proti:       0 poslancov 
Zdržalo sa:    0 poslancov 
 
K bodu 5/ 
V tomto bode starostka oboznámila prítomných poslancov s nutnosťou opravy obecnej cesty od 
Základnej školy smerom ku Ondave, čo bolo prejednávané aj na predchádzajúcom zasadnutí. 
Poslancov informovala o ponuke fi. EUROVIA s ponukou v hodnote realizácie 54000€ur.  Poslanci  



Schválili túto ponuku. Poslanec Habura Andrej sa pýtal či sa bude betónovať prerezaná časť cesty pri 
č.d. 144. Starostka oponovala tým, že na úseku cesty, pri č.d. 139 Čurma Václav, je porucha ktorú je 
potrebne odstrániť, a až po tom sa tento úsek cesty asfaltuje.  
Za hlasovali:      4  poslanci 
Proti:       0 poslancov 
Zdržalo sa:    0 poslancov 
 
K bodu 6/ 
Čo sa týka Kúpnej zmluvy medzi obcou Tušická Nová  Ves a VVS a.s., Košice, starostka informovala 
poslancov o stave majetku kanalizácie, jednotlivých úsekov stavby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
Starostka konštatovala, že všetko bolo prejednané s investorom stavby, p. MUDr. Záhorským, 
starostom obce Tušice, aj stavebným dozorom.  Jednalo sa o kanalizáciu, nie o ČOV. Pri ČOV sa riešia 
vlastnícke vzťahy. 
 
K bodu 8/ 
Poslanci súhlasili so zámerom previesť majetok kupujúcemu VVS a.s., Košice, prevedený rozsah 
majetku je súčasťou uznesenia z tohto zasadnutia.  
Za hlasovali:      4  poslanci 
Proti:       0 poslancov 
Zdržalo sa:    0 poslancov 
 
K bodu 7/     
V tomto bode, starostka informovala o možnosti podania žiadosti projektov cez  Miestnu akčnú 
skupinu /MAS/ cez POONDAVIE. Žiadosti môžu ísť do výšky 75 000Eur. Naša obec podáva žiadosti na 
multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a verejné priestranstvo. Tieto žiadosti sa môžu podávať v tejto 
sume len medzi členmi, obcami,  MAS. V prípade úspešného zaregistrovania MAS Poondavie,  
poslanci odsúhlasili spoluprácu s Centrom regionálneho rozvoja Košického kraja, menovite cez – 
Bernadett  Kirlinga, Košice. 
Za hlasovali:      4  poslanci 
Proti:       0 poslancov 
Zdržalo sa:    0 poslancov 
 
K bodu 9/ 
Starostka informovala v skratke o novom zákone č. 357/2015 Z.z. -  Smernica o vykonávaní finančnej 
kontroly v pôsobnosti obce, postupe vykonávania finančnej kontroly .  
 
Ďalej sa prejednalo zakúpenie obecného auta. Starostka informovala o výhodnej ponuke osobného 
auta Citroen Xara  v cene 1 350€.  Poslanci schválili potrebu zakúpenia auta pre potreby obce s tým, 
že súčasne sa zakúpi ťažné zariadenie s vozíkom,  ktorý bude slúžiť pre potreby obce na prepravu 
materiálu. V súvislosti stým bola vydaná Interná smernica č.1/2016 – Zásady používania cestného, 
motorového vozidla, ktorej súčasťou je aj príloha č. 2 –Dohoda o zverení služobného motorového 
vozidla. 
Za hlasovali:      4  poslanci 
Proti:       0 poslancov 
Zdržalo sa:    0 poslancov 
 
Ďalej starostka obce oboznámila poslancov o nekalom správaní mládeže v priestoroch Základnej 
a Materskej školy v nočných hodinách. Ráno nám riaditeľky, základnej školy p. Mgr. Čačková 
a zástupkyňa materskej školy p. Paľová, oznámili hrubé znečistenie a poškodenie vstupu do týchto 
spomínaných škôl. Obecný úrad zverejnil na obecných tabuliach fotodokumentáciu stavu znečistenia 
týchto objektov, na obecných tabuliach. Taktiež sme vyhlásili oznám v obecnom rozhlase a oslovili 
občanov o pomoc pri zistení osôb, ktoré to spôsobili.   



 
V rôznom starostka informovala o likvidácií skládok pri MŠ – likvidácia žumpy, v uličke pri KD – 
likvidácia betónovej popolnice ako aj popolnice pri ZŠ. 
 
Starostka informovala o nákladoch obce, na činnosť Stolnotenisového oddielu v priestoroch starej 
školy,  na plyn. Jedná sa o úhradu faktúry SPP za rok 2015 v sume  260€ur. 
 
Čo sa týka kosenia verejných priestranstiev v obci, starostka informovala o postupe zamestnania p. 
Tudju Vladimíra. Doposiaľ bol zamestnancom cez ÚPSVaR ale za 3 mesiace musí byť, na základe 
dohody, zamestnancom obce.  
Za hlasovali:      4  poslanci 
Proti:       0 poslancov 
Zdržalo sa:    0 poslancov 
 
Pani Bodnarová M., poslankyňa OZ navrhla uskutočniť zájazd do Maďarska. Starostka poverila p. 
Kolesárovú zistiť voľný termín u p. Leškaniča, šoféra autobusu zo Sečoviec.  
 
Na akciu „úctu k starším“ v tomto roku, starostka informovala poslancov, že táto akcia sa uskutoční 

9. októbra  2016 s programom Divadlo pri fontáne z Michaloviec. 
Za hlasovali:      4  poslanci 
Proti:       0 poslancov 
Zdržalo sa:    0 poslancov 

  
„Deň Novešanov“ sa uskutoční 27. augusta 2016 nakoľko vtedy je voľný termín folklórneho súboru 
Jurošik Michalovce. Ďalej by mali mať účasť domáca spevácka skupina Novešane a spevácka skupina 
Moravančan ako aj žiaci ZÚŠ Sečovce. Bližšie rozdelenie jednotlivých úloh poslancom sa uskutoční 
pred touto plánovanou akciou. Poslanci s termínom a počtom pozvaných účinkujúcich súhlasili. 
Za hlasovali:      4  poslanci 
Proti:       0 poslancov 
Zdržalo sa:    0 poslancov 
 
 
V závere starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OZ. 
 
V Tušickej Novej Vsi 22.6.2016 
 
                                                                                      
Overovatelia zápisnice:                                                            Ing. Vaľovská Jarmila  
                                                                                                              Starostka obce                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE 
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi 

Zo dňa 22.06.2016 
 
 

Uznesenie č.03 /2016 
 
 
 
Schvaľuje: 
 
a/  za zapisovateľa zápisnice p. Kolesárovú Jarmilu 
      / Za hlasovali:    4 poslanci            Proti:      0  poslancov           Zdržalo sa:  0 poslancov/  
b/  za overovateľov zápisnice  Habura Martin, Habura Andrej 
      / Za hlasovali:    4 poslanci            Proti:      0  poslancov           Zdržalo sa:  0 poslancov/ 
c/  záverečný účet obce za rok 2015 
    / Za hlasovali:    4 poslanci            Proti:      0  poslancov           Zdržalo sa:  0 poslancov/  
d/  opravu obecnej cesty firmou EUROVIA 
e/ zámer prevodu majetku obce kupujúcemu VVS a.s., Košice 
      / Za hlasovali:    4 poslanci            Proti:      0  poslancov           Zdržalo sa:  0 poslancov/  
f/ spoluprácu s Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja a MAS Poondavie/Miestnu akčnú 
skupinu/. 
      / Za hlasovali:    4 poslanci            Proti:      0  poslancov           Zdržalo sa:  0 poslancov/  
g/ smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Tušická Nová Ves 
      / Za hlasovali:    4 poslanci            Proti:      0  poslancov           Zdržalo sa:  0 poslancov/  
h/ zakúpenie auta na obecné účely v hodnote 1 350,- € 
      / Za hlasovali:    4 poslanci            Proti:      0  poslancov           Zdržalo sa:  0 poslancov/  
ch/ uskutočnenie akcie „Úcta k starším“ na 9. októbra 2016 
      / Za hlasovali:    4 poslanci            Proti:      0  poslancov           Zdržalo sa:  0 poslancov/  
i/ uskutočnenie akcie „Deň Novešanov“ na 27. augusta 2016 
      / Za hlasovali:    4 poslanci            Proti:      0  poslancov           Zdržalo sa:  0 poslancov/ 
 
Berie na vedomie:  
a/kontrolu plnenia uznesení 
b/ informáciu o nevhodnom správaní sa mládeže v priestoroch MŠ a ZŠ 
c/ informáciu o likvidácií skládok pri KD ako aj popolnice pri ZŠ 
d/ informáciu o nákladoch obce na činnosť Stolnotenisového oddielu v obci, 
e/ informáciu o kosení verejných priestranstiev v obci,  
f/ informáciu o potrebe zrealizovania zájazdu do Maďarska 
g/informáciu o prevádzkovaní denného stacionára v obci 
h/ informáciu o zriadení kompostoviska v obci 
ch/ informáciu stavu majetku v KD a o potrebe zakúpenia chladničky 
i/ informáciu o úväzkoch zamestnancov Obecného úradu a ich pracovnej náplni 
j/ informáciu o činnosti Stolnotenisového oddielu a Dobrovoľného hasičského zboru v obci. 
 
 
 
V Tušickej Novej Vsi 22.6.2016                                                   Ing. Vaľovská Jarmila 
                                                                                                                Starostka obce 
 
 


