Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi, ktoré sa konalo v zasadačke obecného
úradu 4.10.2018 o 17,00 hod.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny. Pán Milan Bálint bol ospravedlnení.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Vyúčtovanie“ Dňa Novešanov“
5. Informácia o rozpracovaných projektoch
6. Stanovenie termínu „Úcta k starším“
7. Informácia o realizácii a dokončení výstavby vodovodu v obci
8. Interpelácia poslancov
9. Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu
10. Záver
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia urobila starostka obce. Privítala prítomných. Návrh programu bol jednohlasne
schválený.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 2:
Za zapisovateľku bola schválená Agáta Jurková a za overovateľov Martin Habura a Andrej Habura.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 3:
Starostka obce previedla kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
-

Kúpa elektrickej pece o priestorov KD bola zrealizovaná. Pec bola zakúpená a aj splatená.
Kúpa kontajnera od pani Barbaričovej Valérie nebola zrealizovaná v dôsledku ešte
neuskutočnenej prehliadky stavu kontajnera.
Starostka poďakovala pánovi M. Vargovi za získané sponzorstvo na oslavy obce.
Starostka poďakovala za súčinnosť poslancov na akcii Dňa Novešanov a súčasne vyjadrila
spokojnosť s priebehom.
Bol zverejnený zámer predaja majetku obce- p. M. Bálint.

-

Výmena prasknutého elektrického stĺpa nebude zatiaľ uskutočnená na základe vyjadrenia
pracovníkov VSE (vyjadrenie je prílohou zápisnice).

Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 4:
V tomto bode starostka informovala poslancov o vyúčtovaní akcie Deň Novešanov. Vyúčtovanie tvorí
prílohu tejto zápisnice.
K bodu 5:
-

-

-

V tomto bode starostka informovala o všetkých rozpracovaných projektoch kde vyzdvihla
najakútnejší a v súčasnej dobe kvôli časovej tiesni uskutočňovaný projekt obnovy
a rekonštrukcie MŠ, kde sa vyskytli problémy v podobe neoprávnených výdavkov ako je
oprava strechy, terasy... Na základe nutných rekonštrukčných prác, ktoré nie sú zahrnuté do
oprávnených výdavkov projektu, obec bola nútená vstúpiť do jednania so zhotoviteľom
stavby na uskutočnení potrebných prác. Zo strany zhotoviteľa boli vypracované zmenové listy
na charakter prác s vyčíslením. Pretože v súčasnosti prebiehajú ešte zistenia ohľadom
neoprávnených výdavkov, nie je možné vyčísliť sumu, ktorá bude predmetom rozpočtu obce.
Starostka pracuje na dodatku k zmluve so zhotoviteľom na splatení vykonaných prác po
častiach. Starostka upozornila na maliarske práce po ukončení realizácie projektu, ktoré musí
finančne znášať obec.
Práce na realizácii optického kábla prebiehajú a zmluvy s občanmi by sa mali realizovať
v mesiaci november.
Altánok pri COOP Jednota, na ktorý sme dostali dotáciu je v súčasnosti v záverečnej fáze.
V oblasti projektu Detské ihrisko máme s Úradom vlády podpísanú zmluvu. Realizácia
výstavby bude prebiehať v roku 2019.
V súčasnosti dopĺňame dokumentáciu k výstavbe multifunkčného ihriska, ktoré by takisto
malo byť zhotovené v nasledujúcom roku.
Verejné priestranstvo pred KD- odbočovací pruh a autobusová zastávka bude realizovaná tak
isto na začiatku roka 2019.
Je podaná žiadosť na havarijný stav kotolne ZŠ. V súčasnosti je riešená už na Ministerstve
školstva.
Je spracovaný projekt na rekonštrukciu toaliet na prízemí MŠ a súčasne aj verejné
priestranstvo pred ZŠ- spevnené plochy, kde čakáme na spustenie výzvy.
Hasičská zbrojnica je v stave ukončenia prác. Prebiehajú práce spojené s odkanalizovaním
budovy. Záverečné práce aj s rekonštrukciou starej požiarnej zbrojnice by mali byť ukončené
do 22.10.2018.
V súčasnosti podávame žiadosť v rámci programu Obnovy dediny na verejné priestranstvo
pred Materskou školou.
V jarných mesiacoch v roku 2019 bude prebiehať čistenie miestneho kanála.
V rámci Združenia Ondava nám boli pridelené finančné prostriedky na kompostéry do každej
domácnosti. Realizácia prebehne do konca roka 2018.
Zatiaľ nemáme informáciu o úspešnosti resp. neúspešnosti rekonštrukcie Domu smútku.

-

Najpálčivejším problémom v obci je rekonštrukcia miestnych komunikácií, kde už prebehlo
verejné obstarávanie Eurovia SK s.r.o.. Firma Eurovia bude stavbu realizovať koncom októbra
2018. Starostka poslancov informovala o splátkach za vykonanie prác.

Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 6:
Úcta k starším nakoľko nemôže prebehnúť v mesiaci október, prebehne až 24. novembra 2018.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 7:
Starostka poslancov informovala o dokončení výstavby vodovodu v obci- dĺžka 345 metrov, ulička od
Ondera po Farkašovú. Podávame žiadosť do konca októbra na Envirofond o dotáciu na ukončenie
vodovodu stanovenej vetvy ale súčasne starostka jedná s generálnym riaditeľstvom VVS Košice
o finančnej pomoci zrealizovania výstavby tohto vodovodu. Z finančného hľadiska je to re obec veľmi
nevýhodné, pretože prísľub zo strany VVS o pomoci je iba v podobe uloženia potrubia. Ostatné práce
by musela zniesť obec na vlastné náklady, čo nie je malá položka. Starostka pevne verí, že v žiadosti
na Envirofond budeme úspešní a tým bude dokončená výstavba vodovodu v obci.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 8:
V tomto bode vystúpil p. Varga ohľadom výstavby a rekonštrukcie ulice pred materskou školou, kde
spolu s poslancom Čačkom sa pýtal, či je potrebný výrub stromov zo strany obce Tušice. Starostka
odpovedala, že je to samostatný projekt Tušíc a je zameraný na zväčšenie parkovacích plôch pred
MŠ. Poslanec Habura mal požiadavku, aby priekopa pri Zajacových, ktorá je v súčasnosti zasypávaná
stavebným odpadom bola zasypaná až vtedy, keď tam bude uložené potrubie na odvedenie dažďovej
vody. Starostka má zámer celé priestranstvo skultúrniť, vyrovnať terén a dažďová voda bude do
kanála odvedená cez priesakové vrstvy stavebného odpadu tak, ako to bolo zrealizované pred
obecným úradom. Starostka upozornila poslancov a vyzvala, aby v termíne od 5.11.2018 boli
pripravení na výpomoc poslanci ale aj rodičia žiakov materskej školy na upratovacie práce v
zrekonštruovanej materskej škole. Poslanci schválili mimopracovné stretnutie na deň 26.10.2018.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0 poslanci
Zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 9:
Poslanci schválili rozpočtové opatrenia, to je prílohou zápisnice.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

Overovatelia zápisnice:
Martin Habura..................................................
Andrej Habura..................................................

V Tušickej Novej Vsi 04.10.2018

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

UZNESENIE
Zo zasadnutia OZ Tušickej Novej Vsi
zo dňa 04.10.2018

Uznesenie č. 28/2018

OZ
Berie na vedomie:
K bodu 3/
kontrolu plnenia uznesení
K bodu 4/
informáciu o vyúčtovaní akcie Deň Novešanov
K bodu 5/
informáciu o projektoch

Schvaľuje:
a/ program zasadnutia
/za hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
b/ za zapisovateľa zápisnice p. Jurková
/za hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0/
c/ za overovateľov zápisnice : Habura Martin, Habura Andrej
/za hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0/

Schvaľuje:
Uznesenie č.29 k bodu 5
Financie na maliarske práce a neoprávnené výdavky spojené s rekonštrukciou MŠ.
/za hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0/

Schvaľuje:
Uznesenie č.30 k bodu 6
Termín akcie Úcta k starším na 24.11.2018
/za hlasovali: 6
proti: 0

zdržali sa: 0/

Schvaľuje:
Uznesenie č.31 k bodu 7
Žiadosť na Envirofond so spoluúčasťou 5% na dokončenie výstavby miestneho vodovodu.
/za hlasovali: 6
proti: 0
zdržali sa: 0/

Ukladá:
K uzneseniu č.28 k bodu 3
Starostke obce vykonať obhliadku stavu kontajnera u pani Barbaričovej.
K uzneseniu č.28 k bodu 8
Poslancom zúčastniť sa upratovacích prác pri rekonštrukcii budovy MŠ

V Tušickej Novej Vsi 04.10.2018

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

