Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi , ktoré sa konalo 14.12.2017 o 17,00 hod.
v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu a kontrola plnenia uznesení
4. Zmluvy s občanmi o vysporiadaní vlastníckych vzťahov na pozemkoch – cesta za Základnou školou
5. Úprava cintorína
6. Schválenie rozpočtu 2018 - 2020
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce. Privítala prítomných na zasadnutí
K bodu 2:
Za zapisovateľku bola schválená Agáta Jurková a za overovateľov zápisnice Andrej Habura a Martin Habura.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 3:
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s programom rokovania OZ. Program rokovania bol jednohlasne
schválený.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Starostka obce previedla kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
– uzatvorenie zmluvy s COOP Jednotou Michalovce na prenájom predajne Jednoty. Pripomienku mal Ing. Marek
Varga s tým, že
U k l a d á starostke obce, aby v zmluve s COOP Jednotou bolo uvedené čo bude s finančným vysporiadaním
v prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy zo strany COOP Jednoty.
-

Informácia o MAS – a rozdelení finančných prostriedkov v rámci MAS.

K bodu 4:
V tomto bode starostka informovala o možnosti rekonštrukcie miestnej komunikácie za základnou školou.
Skonštatovala a predložila zoznam z geodézie Michalovce od p. Micakovej o vlastníkoch pozemkov s tým, že treba
osloviť žijúcich a známych vlastníkov o uzatvorení Kúpnej zmluvy za poplatok 1 euro. Ostatných nežijúcich vlastníkov
v počte cca 15 treba obnoviť dedičské konanie. Tieto pozemky je potrebné vysporiadať i napriek tomu, že opravu

komunikácie bude obec realizovať z vlastných finančných prostriedkov. K danej problematike sa vyjadril poslanec
Martin Habura, ktorý skonštatoval, že vybavenie potrebnej dokumentácie bude veľmi zdĺhavé a odporúča nájsť
finančné prostriedky v obci na opravu komunikácie aj napriek nevysporiadaným pozemkom. P. Peter Čačko navrhol,
čo najskôr urobiť aspoň zmluvy so žijúcimi vlastníkmi. Starostka skonštatovala, že určite jej snahou je budúci rok
opravu cesty zrealizovať. Potom sa poslanci vyjadrili, či súhlasia s cenou 1 € za odkúpenie pozemkov.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce vypracovať zmluvy so žijúcimi vlastníkmi pozemkov pod miestnou
komunikáciou za spolupráce s p. Beátou Micakovou, pracovníčkou katastrálneho úradu.
K bodu 5:
V tomto bode starostka informovala poslancov o nutnosti vybetónovania múrika na obecnom cintoríne v časti, kde
sa bude pochovávať nie do krýpt, ale len do zeme.
K bodu 6:
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2018-2020 a neuplatní programové rozpočtovanie, nakoľko je to
obec do 2000 obyvateľov /zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy/.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 7:
Starostka obce iba informovala o došlých žiadostiach – od p. Siváka za organizáciu ZPCCH a súbor Novešan a od OŠK
Tušice – Tušická Nová Ves. Poslanci zatiaľ neprerozdelili financie nakoľko v rozpočte je schválená čiastka pre všetky
organizácie vo výške 1000 €. Výška poskytnutého finančného príspevku bude prejednaná na ďalšom zastupiteľstve.
V tomto bode starostka poslancov informovala o pretrvávajúcom susedskom spore medzi p. Orenčákovou a p.
Fedorčákovou. Skonštatovala, že nie je v jej kompetencii tieto spory riešiť.
V tomto bode poslanci prerokovali úpravu cintorínskeho poplatku z 1,66 € na 2,00 €. Tento návrh jednohlasne
schválili.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 8:
V tomto bode nemali poslanci ani starostka žiadne ďalšie návrhy.
K bodu 9:
V tomto bode starostka obce poďakovala prítomným poslancom za celoročnú spoluprácu a zasadnutie ukončili
spoločným posedením.

Overovatelia zápisnice: Andrej Habura

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

Martin Habura

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

V Tušickej Novej Vsi 14.12.2017

Ing. Jarmila Vaľovská
starostka obce Tušická Nová Ves
UZNESENIE

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi
zo dňa 14.12.2017

Uznesenie č. 07/2017
OZ:
Berie na vedomie:
K bodu 3/
a/kontrolu plnenia uznesení
b/ informáciu o MAS a rozdelení finančných prostriedkov v rámci MAS
K bodu 5/
Nutnosť vybetónovať múrik na cintoríne.
Schvaľuje:
K bodu 2/
a/ za zapisovateľa zápisnice p. Jurková
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
b/ za overovateľov zápisnice : Martin Habura, Andrej Habura
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
K bodu 3/
program zasadnutia
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
K bodu 4/
Cenu za vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou za základnou školou v cene 1 €
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
K bodu 6/
Schválenie rozpočtu na rok 2018-2020 a zmenu rozpočtu podľa návrhu na rozpočtové opatrenie z 12.2.2017 č.12
a 13/2017
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
K bodu 7/
Zvýšenie cintorínskeho poplatku z 1,66 € na 2,00 €
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
Ukladá:
K bodu 3/
Vypracovať dodatok k zmluve s COOP Jednotou.
K bodu 4/
Starostke obce vypracovať Zmluvu o vysporiadaní pozemkov pod miestnou komunikáciou so známymi a žijúcimi
vlastníkmi za spolupráce s p. Beátou Micakovou.

V Tušickej Novej Vsi 14.12.2017

Ing. Jarmila Vaľovská
starostka obce Tušická Nová Ves

