Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi, ktoré sa konalo v zasadačke obecného
úradu 27.6.2018 o 18,00 hod.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny. Pán Habura Martin a Habura Andrej boli ospravedlnení.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Spoluúčasť na skupinovom vodovode-Tušice-Tušická Nová Ves-Horovce-Trhovište-Moravany
Rakovec nad Ondavou
5. Informácia o úpravách v Kultúrnom dome
6. Detské ihrisko- spôsob spolufinancovania
7. Komunálne voľby- informácia
8. Deň Novešanov- pridelenie úloh
9. Záverečný účet obce
10. Príprava na výstavbu miestnej komunikácie
11. Informácia o žiadostiach prijatých na obec
12. Zámer predaja pozemku
13. Rôzne
14. Záver
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia urobila starostka obce. Privítala prítomných a hostí. Návrh programu bol
jednohlasne schválený.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 2:
Za zapisovateľku bola schválená Jarmila Kolesárová a za overovateľov Bodnárová Milena a Čačko
Peter.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 3:
Starostka obce previedla kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Dodatok k zmluve s COOP Jednota bol prejednaný s predsedníčkou danej organizácie
a podpísaný. Ďalší bod uznesenia bol splnený ohľadom stretnutia s pánom Frederikom Orenčákom za
účelom prejednania podielu parciel pri MK za ZŠ. Pán Orenčák súhlasí na vlastné náklady
s vypracovaním geometrického plánu na parcely v jeho vlastníctve. Ďalšie uznesenie ohľadom
finančných prostriedkov na realizáciu MK starostka navrhla prejednať v bode 10. Pani Malčická na

výzvy zaplatenia dlžného reagovala a v plnej výške uhradila dlžné nájomné. Pán Peter Sagan na
upozornenie nelegálnu skládku odstránil. Pán Peter Ivan premiestnil stolno-tenisové stoly do
bývalých priestorov COOP Jednota. Poslanci, ktorým bolo uložené hľadať sponzorov ku Dňu
Novešanov sa vyjadrili, že do termínu konania akcie budú tieto finančné prostriedky zabezpečené.
O uložení kontajnera na stavebný odpad sa poslanci vyjadrili, že túto otázku treba prejednať
s konateľom firmy Agroves, nakoľko na pozemkoch obce nie je možné kontajner z estetických
dôvodov umiestniť. Uvažuje sa o uložení kontajnera za obcou smerom k ČOV.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 4:
V tomto bode starostka informovala o práci na skupinovom vodovode Rakovec nad OndavouMoravany- Trhovište- Horovce- Tušická Nová Ves- Tušice. Keďže tento skupinový vodovod je vo fáze
dokončovacích prác a VVS Košice nemá záujem na poskytnutí spoluúčasti na projekte, spomínané
obce ak chcú aby daný projekt bol úspešný, musia poskytnúť spoluúčasť v sume 1 300,00€. K danému
sa vyjadril poslanec Varga, ktorý na otázku či máme aj inú možnosť starostka odpovedala, že my
máme požiadavku na VVS Košice o spolufinancovaní dokončenia vodovodu v našej obci v celkovej
dĺžke 345m. Starostka konštatovala, že veľa možností nemáme. Preto poslanci schválili spoluúčasť na
financovaní skupinového vodovodu v hore uvedenej sume.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 5:
V tomto bode starostka informovala o nutnej investícii v rámci elektrických revízií budov v správe
obce a o rekonštrukcii elektrickej rozvodne. Oslovila spoločnosť, ktorá disponuje takýmto
certifikátom a vymenili v KD celú rozvodňu spojenú s úpravami elektrického vedenia v celej budove.
Je nutné investovať ešte do elektrickej pece, kde starostka predložila ponuku súčasne aj na zakúpenie
umývačky riadu. Poslanec Varga a Bálint sa vyjadrili, že nepotrebujeme nové spotrebiče, na čo
oponovala pani Bodnárová a pán Vaľovský. Pani starostka informovala, že každý víkend máme v KD
akciu a prevádzkovatelia gastroslužieb odmietajú používať starú pec z bezpečnostných dôvodov. Po
vzájomnej dohode poslancov odsúhlasili zakúpenie elektrickej pece s tým, že umývačka riadu bude
riešená postupne.
Za hlasovalo: 4 poslancov
Proti: 1 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 6:
V tomto bode starostka informovala o dotácii z Úradu vlády na projekt Detské ihrisko v sume
8 500,00€ so spoluúčasťou 3 500,00€. Keďže projekt bol vypracovaný s rozpočtom na 18 000,00€,

preto spoluúčasť je v dosť vysokej sume a dotácia bola krátená. Poslanci súhlasili s vybudovaním
detského ihriska s poskytnutou dotáciou a so spoluúčasťou.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 7:
Podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo pred komunálnymi
voľbami je povinné určiť počet poslancov na celé volebné obdobie a určiť rozsah výkonu funkcie
starostu. Poslanci schválili na celé nasledujúce obdobie 2018 – 2022 7 poslancov obecného
zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie na spomínané obdobie na 100%-ný úväzok. V stanovenom
bode starostka obce priložila žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky, nakoľko kvôli
rozpracovaným projektom a jej dlhodobej PN nemala možnosť túto dovolenku vyčerpať. Pán Čačko
a pán Varga skonštatovali, že do konca funkčného obdobia si starostka ešte môže dovolenku
vyčerpať. Čiže preplatenie dovolenky poslanci zamietli a ani sa za tento návrh nehlasovalo.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 8:
Akcia Deň Novešanov je stanovený na 25. august 2018. Starostka informovala poslancov, že oslovila
súbor Borievka, súbor Čemerňanka a rieši ešte ďalšie súbory a atrakcie pre súťaže detí. Upozornila
poslancov, že bude mimoriadne zasadnutie k danej problematike a rozdelí každému jednému
poslancovi úlohy. Z predchádzajúceho uznesenia naďalej platí úloha pre poslancov osloviť sponzorov.
Poslanci sa dohodli, že aj naďalej budú občania našej obce mať na náklady obce občerstvenie
v podobe párkov a nápoja.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0 poslanci
Zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 9:
Starostka vyzvala kontrolórku obce o vysvetlenie jednotlivých bodov k záverečnému účtu obce.
Keďže nikto nemal námietky, záverečný účet bol jednoznačne schválený.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 10:
Starostka obce informovala o ponuke zo strany banky SLSP o financovaní miestnych komunikácií –
ulica 6BJ, odstavná plocha pred KD, ulica za školou a vjazd k OcÚ. Celkové náklady podľa projektu sú
59 000,00€ a ak sa práce uskutočnia cez PP projekty kde nezaťažíme úver obce, celková suma by bola
64 200,00€ prepočítané po splátkach po dobu 8 rokov v sume 666,00 € mesačne. Keďže daná
problematika je pre obec veľmi akútna, poslanci tento zámer jednohlasne schválili.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 11:
Starostka oboznámila poslancov so žiadosťami ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves. Prvá žiadosť o zmenu času
prevádzkovej doby v MŠ Tušická Nová Ves od 6:45 do 16:15 bola schválená za predpokladu, že od
nového šk. roka 2018/2019 nebude zo strany rodičov požiadavka o prevádzku škôlky do 17:00. Ak by
takáto žiadosť zo strany rodičov bola zaevidovaná, v tom prípade prevádzková doba by sa nezmenila.
Druhá žiadosť sa týkala zriadenia druhého oddelenia MŠ Tušická Nová Ves, v ktorom jednoznačne
vedenie ZŠ s MŠ požaduje 4 pedagogických zamestnancov preto, aby nedošlo k porušeniu
bezpečnostných predpisov. Poslanci sa vyjadrili, že tento problém sme riešili už pred rokom, no
čiastočne sme poriešili situáciu absolventami cez Úrad práce. V súčasnosti je väčší počet 2-ročných
detí prijatých do škôlky a v dôsledku toho potrebujeme štyroch plne kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 12:
V tomto bode starostka predložila zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pozemok parc. č. 199, záhrada o výmere 113 m2 v k.ú. Tušická Nová Ves za cenu 5,00€ za 1 m2
kupujúcemu Milanovi Bálintovi s manželkou bytom Tušická Nová Ves 164. Tento zámer zverejní na
internetovej stránke obce, kde bude k nahliadnutiu najmenej 15 dní.
Za hlasovalo: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 13:
Vystúpila starostka obce, kde informovala poslancov o akcii DHZ Horovce a Tušická Nová Ves
v priestoroch školského ihriska TNV. Reprodukovala ústnu sťažnosť pani Fedorčákovej o susedskom
spore s pánom Orenčákom ohľadom rozmiestnenia včelích úľov na záhrade. Keďže menovaná
netrvala na zaevidovaní sťažnosti, poslanci sa touto otázkou nezaoberali. Informovala o napísanej
zápisnici po obhliadke miestneho kanála s riaditeľkou Povodia Bodrogu a Hornádu pani Ing.
Kolesárovou o tom, že údržba kanála je možná až v jesenných mesiacoch. Na otázku poslancov

ohľadom rekonštrukcie MŠ dodala, že v súčasnosti je VO na kontrole na Úrade VO. Po ukončení
kontroly nasledujú práce dodávateľov na stavbe. Ďalej informovala, že v súčasnosti prebieha na
účtovných dokladoch obce audit, kde s výsledkom budú poslanci oboznámení. Starostka navrhla
spoločný zájazd do Nyíregyházy na termín 14. júla 2018. Pán Vaľovský upozornil starostku na
prasknutý elektrický stĺp, ktorý je majetkom VSE aby kontaktovala pracovníkov VSE. Keďže neboli
ďalšie pripomienky, starostka poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia zápisnice:
Bodnárová Milena..................................................
Čačko Peter............................................................

V Tušickej Novej Vsi 27.06.2018

................................................
Ing. Jarmila Vaľovská
Starostka obce

UZNESENIE
Zo zasadnutia OZ Tušickej Novej Vsi
zo dňa 27.06.2018

Uznesenie č. 19/2018

OZ
Berie na vedomie:
K bodu 3/
kontrolu plnenia uznesení
K bodu 5/
informáciu o úpravách elektrického vedenia v budove KD
K bodu 8/
uskutočnenie akcie Deň Novešanov
K bodu 12/
Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. 199 záhrada o výmere
113 m2, cena 5€/1 m2 Milanovi Bálintovi s manželkou
K bodu 13/
informáciu o obhliadke miestneho kanála a o jeho vyčistení,
informáciu o prebiehajúcom audite
informáciu o akcii DHZ Horovce, TNV v priestoroch školského ihriska
informáciu o ústnej sťažnosti pani Fedorčákovej ohľadom rozmiestnenia včelích úľov na záhrade
susedného pozemku p. Orenčáka
informáciu o zájazde do Nyíregyházy
Schvaľuje:
a/ program zasadnutia
/za hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
b/ za zapisovateľa zápisnice p. Kolesárová
/za hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0/
c/ za overovateľov zápisnice : Bodnárová Milena, Čačko Peter
/za hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0/

Schvaľuje:
Uznesenie č.20 k bodu 4
spoluúčasť v sume 1 300,00€ na skupinový vodovod Rakovec nad Ondavou – Moravany – Trhovište –
Horovce – Tušická Nová Ves - Tušice
/za hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0/

Schvaľuje:
Uznesenie č.21 k bodu 5
Zakúpenie elektrickej pece do KD

/za hlasovali: 4

proti:

1

zdržali sa: 0/

Schvaľuje:
Uznesenie č.22 k bodu 6
Spoluúčasť k dotácii z Úradu vlády na projekt Detské ihrisko
/za hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0/

Schvaľuje:
Uznesenie č.23 k bodu 7
a/ Určuje súhlas s §11 ods. 3 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018-2022 počet poslancov
Obecného zastupiteľstva obce- 7
/za hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0/
b/ určuje v súlade s §11 ods. 4 písm. i) Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018-2022 rozsah
výkonu funkcie starostu obce- 100%
/za hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0/

Schvaľuje:
Uznesenie č.24 k bodu 9
Záverečný účet obce
/za hlasovali: 5

proti:

0

zdržali sa: 0/

Schvaľuje:
Uznesenie č.25 k bodu 10
Náklady na financovanie opravy MK ulica 6BJ, odstavná plocha pred KD, ulica za školou a vjazd k OcÚ
v celkovej sume cca 64 200,00€ po dobu 8 rokov v mesačnej splátke cca 666,00€
/za hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0/

Schvaľuje:
Uznesenie č.26 k bodu 11
a/ žiadosť o zmenu času prevádzkovej doby v MŠ Tušická Nová Ves od 6:45 do 16:15 za predpokladu,
že od nového šk. roka 2018/2019 nebude zo strany rodičov požiadavka o prevádzku škôlky do 17:00.
Inak sa pracovná doba v MŠ nemení
/za hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0/
b/ žiadosť o zriadenie dvoch oddelení v MŠ Tušická Nová Ves s počtom štyroch pedagogických
kvalifikovaných zamestnancov
/za hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0/

Neschvaľuje:
Uznesenie č.27 k bodu 7
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke obce
/za hlasovali: 5
proti: 0
zdržali sa: 0/

Ukladá:
K uzneseniu č.19 k bodu 3
Starostke obce dohodnúť s konateľom firmy Agroves uloženie kontajnera na stavebný odpad.
K uzneseniu č.21 k bodu 5
Starostke obce previesť zakúpenie elektrickej pece podľa najvýhodnejšej cenovej ponuky.
K uzneseniu č.19 k bodu 8
a/ poslancom naďalej hľadať sponzorov na akcii Deň Novešanov.
b/ poslancom zúčastniť sa mimoriadneho zasadnutia ohľadom danej problematiky s pridelením úloh
súvisiacich s akciou
K uzneseniu č.19 k bodu 12
Starostke obce zverejniť zámer predaja majetku obce na internetovej stránke obce.
K uzneseniu č.19 k bodu 13
Kontaktovať pracovníkov VSE ohľadom opravy resp. výmeny prasknutého elektrického stĺpa pred
nehnuteľnosťou pána M. Haburu.

V Tušickej Novej Vsi 27.06.2018

................................................
Ing. Jarmila Vaľovská
starostka obce

