Zápisnica
Z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves, ktoré sa konalo
07.novembra 2016 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa o overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Vyúčtovanie akcie „Deň Novešanov“
5. Prejednanie VZN – prevádzkový poriadok pohrebiska, dotácie na MŠ, ŠJ, ŠKD
6. Informácia o podaných projektoch
7. Zverenie majetku obce do správy VVS a.s.
8. Informácia o stave pracovníkov zamestnaných cez úrad práce
9. Prejednanie žiadostí
10. Informácia o prevádzkovaní Denného stacionára
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 1/
Starostka obce privítala prítomných poslancov na zasadaní obecného zastupiteľstva, hostí z agentúry
Perfect Consulting p. Miladu Cigánovú – Čarnú a p. Ľuboša Mattu a kontrolórku obce Ing. Luciu
Vargovú. Prítomných bolo 7 poslancov a OZ je uznášania schopné. Prítomní poslanci odsúhlasili
program rokovania s tým, že poradie bodov 4 a 6 boli zamenené.
Za hlasovalo : 7 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 2/
Zapisovateľka zápisnice – p. Milena Bodnárová
Overovatelia zápisnice – Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský
Za hlasovalo : 7 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 3/
Starostka obce urobila kontrolu plnenia uznesení. Konštatovala, že uznesenia z predchádzajúcich
zasadnutí OZ boli splnené.
K bodu 6/
Starostka obce vyzvala zástupcu spoločnosti Perfect Consulting p. Cigánovú Čarnú, aby informovala
poslancov o stave úspešnosti, resp. neúspešnosti projektov podaných cez Program rozvoja vidieka
a Ministerstvo životného prostredia. Pani Cigánová potvrdila skutočnosť o zrušení výzvy č.
12/PRV/2015 PPA. V danej výzve obec mala zaevidované 2 projekty – Zateplenie KD, dispozičné
úpravy a úprava verejných priestranstiev v danej lokalite. Starostka obce doložila doklad o zrušení
danej výzvy, čo je súčasťou danej zápisnice. Vo výzve z Ministerstva životného prostredia sme

neuspeli v projekte zateplenia MŠ. Príčinou neúspešnosti projektu bolo nesprávne uskutočnené
verejné obstarávania zo strany ich firmy. Pani Cigánová ubezpečila poslancov, že projekt zateplenia
škôlky bude opätovne bez finančných nákladov pre obec podaný v ďalšej výzve, ktorá by mala byť
zverejnená na začiatku roka 2017. Prítomný p. Matta reagoval na podnet starostky o havarijnom
stave strechy škôlky tak, že prisľúbil pomoc v rámci rozpočtu havarijných opráv KSK na začiatku roka
2017. Po týchto informáciách starostka obce sa zaujímala o možnostiach podaných projektov na
rekonštrukciu Domu smútku. Odpoveď zo strany zástupcov firmy bola negatívna s odporúčaním, že
daný objekt možno rekonštruovať len z vlastných finančných prostriedkov. Po týchto informáciách
zástupcov firmy sa starostka obce poďakovala za ich účasť.
K bodu 4/
Starostka obce informovala prítomných poslancov o vyúčtovaní akcie Dňa Novešanov. Podklady
vyúčtovania tvoria súčasť tejto zápisnice. Starostka obce konštatovala, že do budúcnosti musíme
hľadať viac sponzorov ak chceme udržať patričnú kultúrnu úroveň daného podujatia.
K bodu 5/
V tomto bode sa starostka obce zaoberala platným Prevádzkovým poriadkom pohrebiska, dala návrh,
aby bolo doplnené VZN č. 4/2015 o tom, že rezervácia by bola možná aj pri zemných hroboch tak ako
pri betónových. Konštatovala, že budú doplnené zmluvy medzi občanmi a prevádzkovateľom
pohrebiska o nájme hrobového miesta podľa § 663-684 Občianskeho zákonníka. Poslanci
s doplnením daného VZN súhlasili.
Za hlasovalo : 7 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Ďalej starostka obce informovala poslancov o forme dotácie zo strany štátu na MŠ, ŠJ a ŠKD. Keďže sa
zvýšil počet dvojročných detí v MŠ obec bola nútená prijať pracovnú silu na 60% úväzok, čo bolo
odhlasované a potvrdené na predchádzajúcom mimoriadnom zasadnutí v auguste 2016. Poslanci do
nasledujúceho zasadnutia OZ majú podať návrhy o spôsobe a výške poplatku za ŠJ, ŠKD a MŠ
v dôsledku nepostačujúcej dotácie danej štátom na vykrytie dennej prevádzky.
Za hlasovalo : 7 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 7/
Starostka obce informovala OZ o predložení zmluvy o výkone správy majetku obce s VVS a.s.
v účtovnej hodnote 865 165,44 eur. Poslanci schválili túto zmluvu bez pripomienok.
Za hlasovalo : 7 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 8/
Starostka obce podala informáciu poslancom o stave pracovníkov a pracovnej náplni, ktorí sú
zamestnaní v obci cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Konštatovala, že pán Tudja a p.
Andrašovová budú zamestnaní cez §50 a §54 a p. Andrašov na Dobrovoľníckej činnosti. Ostatní
pracovníci v počte 5 budú naďalej pracovať na malých obecných službách. Vyjadrila skutočnosť, že
z celkového počtu nezamestnaných v obci je dosť málo občanov, ktorí majú záujem pracovať cez
daný úrad.
Za hlasovalo : 7 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 9/

Na zasadnutí bola prejednaná žiadosť pre súbor Novešan a ZO ZPCCH. Keďže obec požiadala
o finančný grant na technické vybavenie pre súbor Novešan. O výške finančnej pomoci budú členovia
súboru a ZPCCH informovaní v priebehu mesiaca január 2017.
Za hlasovalo : 7 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 10/
Na zasadnutie OZ bol pozvaný aj prevádzkovateľ stacionára p. Šalata, no bohužiaľ nebolo možné
vypočuť si jeho informáciu o prevádzkovaní, lebo zo stretnutia sa ospravedlnil. Starostka iba
konštatovala, že po telefonickom rozhovore s ním pracuje na uvoľnení finančných prostriedkov
z ministerstva financií. Starostka obce upozornila poslancov na možnosť nesplnenia zmluvných
podmienok čo sa týka platieb za energie. Starostka obce oboznámila poslancov, že poskytne všetky
možné kroky k tomu, aby dané finančné prostriedky získala.
K bodu 11/
Starostka informovala poslancov o stretnutí detí s Mikulášom na termín 11.12.2016. Ďalej poskytla
informáciu o riešení optického kábla v rámci obcí Horovce – TNV a Tušice. Ďalej rieši výzvy ohľadne
verejného osvetlenia a zaoberá sa najvýhodnejšou ponukou. Informovala poslancov, že do konca
roku 2017 chce sfunkčniť fitnes miestnosť a určiť podmienky užívania a prevádzkovania. Vyzvala
prítomných poslancov o návrhy – nápady k vydaniu druhého ročníka časopisu Novešan. Upozornila
poslancov, že ďalšie stretnutie v rámci stanovenia rozpočtu obce bude v mesiaci december a súčasne
informovala o stave úveru v banke a o splátkach za rekonštrukciu miestnej komunikácie.
K bodu 12/
Na otázku p. Čačku ohľadom energie v miestnosti, ktorú využíva stolnotenisový klub starostka
odpovedala, že v spolupráci s COOP Jednotou bude zabezpečená dodávka energie pre osvetlenie
vstupnej miestnosti a vchodu z odberného miesta COOP Jednota a po dohode s prevádzkovateľkou
baru a p. Ivanom, zástupcom stolnotenisového klubu odberné miesto na tréningovú činnosť klubu
bude pomocou merača spotreby energie prevádzkované z odberného miesta baru Lenka. Zároveň za
prítomnosti starostky obce bola písomnou formou podpísaná spolupráca, resp. finančné
vysporiadanie za energiu. Pani kontrolórka Ing. Lucia Vargová do nasledujúceho stretnutia má podať
informáciu ohľadom ceny použitého veľkoobjemového kontajnera. P. Martin Habura tlmočil
požiadavku p. Henriety Orenčákovej o oprave komunikácie v uličke za Základnou školou. Starostka sa
vyjadrila, že o danom probléme vie a chce ho riešiť formou požiadania cenovej ponuky z firmy
Eurovia, nakoľko táto cesta nemôže byť predmetom požiadania o akýkoľvek grant, pretože daná
cesta nepatrí k miestnym komunikáciám obce. Ubezpečila, že súčasnú situáciu bude riešiť aspoň
čiastočným zasypaním výmoľou betónovou suťou.
Za hlasovalo : 7 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 13/
Starostka obce sa prítomným poďakovala za účasť na rokovaní.

V Tušickej Novej Vsi 07.11.2016
Zapisovatelia zápisnice :

Ing. Vaľovská Jarmila
starostka obce

UZNESENIE
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi
Zo dňa 07.11.2016

Uznesenie č.06 /2016

Schvaľuje:
a/ za zapisovateľa zápisnice p. Milena Bodnárová
/ Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov/

b/ za overovateľov zápisnice Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,
/ Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov/
c/ návrh zmluvy o výkone správy a zverení majetku obce s VVS a.s. v účtovnej hodnote 865 165,44 €
/ Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov/
d/ dodatok k VZN č. 4/2015
/ Za hlasovalo: 7 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov/

Berie na vedomie:
- Kontrolu plnenia uznesení
- Informáciu o podaných projektoch
- Vyúčtovanie akcie Dňa Novešanov
- Informáciu o prevádzkovaní Denného stacionára
- Informáciu o stave pracovníkov zamestnaných cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ukladá:
- Poslancom podať návrh o výške a spôsobe poplatku za MŠ, ŠJ, ŠKD
- Starostka ukladá nájsť vhodný spôsob vyrovnania finančných záväzkov zo strany
prevádzkovateľa stacionára
- Ing. Lucii Vargovej, kontrolórke obce podať informáciu o cene za použitý veľkokapacitný
kontajner
- Poslancom obce podať návrhy na príspevky do Obecného časopisu Novešan
- Starostke obce dať vypracovať cenovú ponuku firme Eurovia na opravu miestnej komunikácie

V Tušickej Novej Vsi 7.11.2016

Ing. Vaľovská Jarmila
starostka obce

