Zápisnica
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 07.8.2017 o 18:00 hod. v zasadačke
Obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu a kontrola plnenia uznesení
4. Rozdelenie úloh ku Dňu Novešanov
5. Prejednanie parkoviska pred ZŠ a miestnej komunikácie k 6BJ
6. Prejednanie Nájomnej zmluvy s predajňou COOP Jednota
7. Prerokovanie prijatých sťažností
8. Informácia o výzve k Hasičským zbrojniciam
9. Úprava rozpočtu
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 1/
Starostka obce privítala prítomných poslancov. Dala hlasovať za návrh programu zasadnutia OZ. Keďže nikto nemal
doplňujúce návrhy, bol program zasadnutia jednohlasne schválený.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 2/
Za zapisovateľku bola určená p. Jurková a za overovateľov zápisnice boli zvolení: Peter Čačko, Ing. Michal Vaľovský.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 3/
Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené v plnom rozsahu.
K bodu 4/
Starostka informovala o schválenom rozpočte na výdavky na deň Novešanov. Informovala o poskytnutých
sponzorských príspevkoch na tento účel a o možnosti poskytnutia ďalších príspevkov. Ing. Marek Varga má osloviť so
žiadosťou o sponzorský príspevok p. Vargu. Starostka obce vyzvala poslancov, aby oslovili prípadných možných
sponzorov. Výdavky na podujatie „Deň Novešanov“ sú predbežne v tejto výške: Vargovčan – 950 €, Paričovčan,
Novešan, Parobci z Dvorianok, Hnojňane. Pán M. Klima oslovil starostku obce , že 20.8.2017, nedeľu majú výročie
a pri tejto príležitosti by u nás vystúpili spolu so súborom z Terchovej. Cena za vystúpenie môže vraj byť /podľa p.
Klimu/ 150,- €. Keďže im umožníme toto vystúpenie u nás v KD, Hnojňane nebudú požadovať za vystúpenie na Dni
Novešanov žiadnu odmenu. Na akcii vystúpi aj Ján Onder s Lenkou Matinovou s novou pesničkou, ktorú spolu
naspievali. Starostka informovala poslancov o potrebných finančných prostriedkoch na iné výdavky – párky, chlieb,
guľáš, konferencierka, ceny pre deti na šport. deň, zvukár.
Ďalej je potrebné pomôcť pri výstavbe tribúny na školskom dvore. Nebude potrebné postaviť vojenský stan z dôvodu
ďalších finančných nákladov. Ozvučenie zabezpečí p. Farkaš, ktorý bol aj minulý rok. Sú zabezpečené zosilnené
policajné hliadky, ale podmienkou je, aby policajti neboli z okolia. Začiatok programu bude o 15.00 hod. Starostka
a prítomní poslanci sa zhodli, že pri prvom náznaku nepríjemností sa zábava ukončí. Službu na športovú časť
zabezpečila starostka oslovením učiteliek MŠ.
Starostka informovala, že zatiaľ sa ohlásili títo hostia- Eduárd Adamčík s manželkou, Cibereová, Raši.

K bodu 5/
Starostka obce informovala o ponuke z Eurovie o osadenie čelového priepustu pri starej škole s napojením na cestu
k 6BJ. Vo verejnom obstarávaní o úprave VP pred kultúrnym domom bola úspešná firma Eurovia. Čo sa týka
parkoviska pri ZŠ podľa ponuky cena je 11 000 € s tým, že stavebný materiál na spevnenie máme vlastný a múrik od
cesty by slúžil ako obrubník. Kvôli finančnej úspore starostka uvažuje o prácach na parkovisku a ceste ku 6BJ ako
jeden komplex. Prvoradá je však cesta k 6 b.j. Je potrebné spevniť podložie pod cestou. Taktiež je potrebné vyriešiť
aj odvádzanie dažďovej vody od starej školy a z KD, pretože dažďová voda podmýva základy budov. V najbližších
dňoch je nutné túto situáciu vyriešiť, kým nepríde obdobie dažďov. Starostka požiadala o informáciu o vlastníkoch
pozemkov P. Micákovú, ktorá sa však nemohla zúčastniť. Informáciu sprostredkovala starostka obce. Informovala o
vysporiadaní cesty za ZŠ - je tam veľký počet vlastníkov pozemkov, ktoré zachádzajú do cesty. Po odsúhlasení sa
pripravia zmluvy na odkúpenie, alebo na vyvlastnenie. /odpredaj za 1 €/. P. Micáková by bol ochotná pripraviť
potrebné zmluvy za odplatu. Poslanci OZ súhlasili, aby cena za predaj uvedených pozemkov od vlastníkov bolo 1 €.
Tento návrh bol schválený.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
V diskusii k tejto téme ešte vystúpil M. Habura a vyjadril, že asi vlastníci neprijmú vyvlastnenie a ani cenu 1 €. Je
zvláštne, že je urobený vodovod aj bez vysporiadania vlastníctva na tejto ceste. Vraj počas výstavby vodovodu
a kanalizácie bola urobená nová cesta, ktorá je v súčasnosti poškodená. Starostka ale na daný dotaz reagovala s tým,
že obec sa na výstavbe tejto cesty finančne nepodieľala. Všetci prítomní sa zhodli, že je potrebné túto cestu akútne
riešiť, no v rámci finančnej situácie obec nemôže čerpať úver na splatenie a nedisponuje ani vlastnými prostriedkami.
K bodu 6/
Starostka obce informovala o postupe prác na predajni COOP Jednota - v prvom rade musí byť vykonaná zmena
účelu využitia budovy. Informovala o spracovaní zmluvy s Jednotou. Zmluva ešte nebola podpísaná je iba v príprave.
Starostka obce rozobrala podrobne jednotlivé body zmluvy. Podmienky boli prejednané s právničkou JUDr.
Fejlekovou. Prípadné úpravy môžu byť predmetom dodatkov k nájomnej zmluve. Na to reagoval p. Ing. Marek Varga,
že prípadné úpravy bude musieť diskutovať so starostkou obce, aby nenavýšili umelo investície, ktoré by boli
odpočítané z nájomného. P. Peter Čačko navrhol, aby investície prerokovali so starostkou obce, teda aby sa vyjadrila
k napr. oknu, murovaniu a iným opravám. Starostka obce poznamenala, že všetko s ňou konzultujú. Starostka
informovala aj o výstavbe prístrešku, ktorý bude dotovať nadácia COOP Jednoty. Termín je predbežne ústne
dohodnutý asi v polovici septembra. Stacionár – k prácam v starej škole pristúpi po presťahovaní Jednoty do novej
budovy. Stacionár otvorí až po dokončení prác, ak bude prevádzka bude spĺňať body príslušnej legislatívy, ktoré sú
ešte stále v rokovaní. Čo sa týka stolnotenisového oddielu platenie poplatkov za energie bude predmetom jednania
po presťahovaní COOP Jednoty do nových priestorov.
K bodu 7/
V tomto bode prerokovali sťažnosti p. Orenčákovej a p. Fedorčákovej. Starostka informovala o predmetoch sťažností.
Čo sa týka okien a skiel, poslanci zhodnotili, že by to malo byť v poriadku, keďže p. Fedorčákovej bolo vydané platné
stavebné povolenie, asi mali aj súhlas. Majú tam dve okná. Kvôli posúdeniu stavu , je potrebná obhliadka komisiou
na ochranu verejného poriadku. V komisii je P. Čačko, Ing. Vaľovský a P. Škultéty, ktorí sa dohodli, že obhliadka sa
uskutoční 12.8.2017. Namiesto P. Čačku pôjde Milan Bálint. Termín bude oznámený sťažujúcim stranám. Po
vykonaní obhliadky bude vypracovaná zápisnica a pokúsia sa o kompromis medzi zúčastnenými stranami.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 8/
Starostka informovala poslancov o výzve k hasičským zbrojniciam. Z ministerstva vnútra sme získali pre DHZ dotáciu
vo výške 1400,- € na nákup pomôcok, rovnošiat, súčiastok na opravu starej mašiny. Potrebné veci zabezpečí p.
Šalitroš. Výzva na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice je v maximálnej výške dotácie 30.000 €. Po schôdzi hasičov bol
návrh, aby sa v rámci projektu urobila fasáda, okná a nová budova na uloženie prúdnic a ostatných vecí. Bol
predložený návrh na prístavbu budovy na vozík pri búdke za KD. Projektová dokumentácia je oprávneným nákladom
projektu. Poslanci schválili jednohlasne vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a výstavbu
prístavby pre požiarnu zbrojnicu.
Za hlasovalo: 7 poslancov

Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 9/
Poslanci prerokovali úpravu rozpočtu – viď prílohu.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 10/
Starostka obce informovala , že p. Micák hovoril, že by uvoľnili cestu pri Polákových. Starostka obce má mať
rokovanie zajtra, dňa 9.8.2017 na Agrovese ohľadom prístupu občanov k záhradám za pozemkami na Ondavskej ulici.
Starostka informovala aj o incidente s prašnosťou počas žatvy na pozemkoch v smere na Horovce. P. Čačko navrhol,
aby bola vyhlásená petícia na to, aby Agroves vrátil pozemky SPF /kvôli používaniu poľných ciest a údajným
zátarasám – kolejka. Je potrebné zistiť či je vlastníkom alebo nájomcom tejto cesty. Poznamenal, že jeseň sa blíži
a aby zase cestu nepolieval /p. Ranič/ cisternou. Poznamenal aj to, že je zvedavý na likvidáciu obalov od postrekov.
Pri tom bolo rozobraté aj sponzorovanie Agrovesu na Deň Novešanov, čistenie miestnych komunikácií.
K bodu 11/
Starostka obce informovala o založení Združenia obcí Ondava. Založené bolo na poskytnutie dotácie na kompostéry.
Optický kábel – pokračuje sa v realizácii stavby. Jarok od Haburových k hlavnej ceste je potrebné vyrovnať - Agroves
prisľúbil, že dá mechanizmy na odstránenie betónového múrika, aby sa pozemok pekne zarovnal. Ďalej starostka
informovala, že vyzvala p. Klimu, aby pokosil stavebný pozemok pri Milanovi Bálintovi. Ďalej prerokovanie kosenia
Agrovesu pred Vargovými. Poslanci na návrh p. Škultéty sa zaoberali aj prístupom nášho občana p. Jurču, ktorý
zdokumentoval pre svoju potrebu fotografické snímky, ktoré vozidlá v obci parkujú na verejnej zeleni. Tieto snímky
chce použiť proti odfoteným občanom z dôvodu dávnych sporov a osobnej zaujatosti.
K bodu 12/
Starostka poďakovala prítomným poslancom.
Overovatelia zápisnice: Peter Čačko

Ing. Michal Vaľovský

..................................................

..................................................

V Tušickej Novej Vsi 07.08.2017

Ing. Jarmila Vaľovská
starostka obce Tušická Nová Ves

UZNESENIE
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi
zo dňa 07.08.2017

Uznesenie č. 05/2017
OZ:
Berie na vedomie:
K bodu 1/
kontrolu plnenia uznesení
K bodu 5/
b/ práce v obci
Schvaľuje:
K bodu 1/
a/ za zapisovateľa zápisnice p. Jurková
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
b/ za overovateľov zápisnice : Čačko Peter, Ing. Michal Vaľovský
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
K bodu 3/
program zasadnutia
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
K bodu 5/
Vyvlastnenie pozemkov za Základnou školou a odkúpenie za 1 €
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
K bodu 7/
Poriadková komisia vykoná obhliadku a následne zaujme stanovisko k sťažnosti p. Fedorčákovej a p. Orenčákovej
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
K bodu 8/
Schválenie podania projektu na „Modernizácia existujúcej hasičskej zbrojnice a novostavba garáže – hasičskej
zbrojnice“ a vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Gorasovou
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
K bodu9/
Úpravu rozpočtu
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
Ukladá:
K bodu 4/
Poslancom oslovenie sponzorov a fyzickú pomoc a účasť na akcii Deň Novešanov

V Tušickej Novej Vsi 07.08.2017

Ing. Jarmila Vaľovská
starostka obce Tušická Nová Ves

