Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi, ktoré sa konalo v zasadačke obecného
úradu 22.03.2019 o 17,00 hod.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Údaje o rozpočte 2019 podľa Ústavného Zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
5. Záverečný účet obce 2018 – stanovisko hlavného kontrolóra
6. Správa o činnosti HK za rok 2018
7. Prerokovanie návrhu zmluvy so S. Krakovskou - VO
8. Prerokovanie návrhu zmluvy o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských organizačných
a ekonomických činností administratívnu normotvornú a právnu pomoc s MO§ AD, s.r.o.
9. Návrh na schválenie: Štatút obce, Rokovací poriadok OZ, Zásady odmeňovania poslancov OZ
10. Žiadosti o sponzorstvo
11. Správa o prebiehajúcich projektoch
12. Odsúhlasenie termínu Dňa Novešanov
13. Interpelácia poslancov
14. Záver
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia urobila starostka obce. Privítala prítomných. K návrhu programu doporučovala
doplniť bod Schválenie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 2:
Za zapisovateľku bola schválená Jarmila Kolesárová a za overovateľov Ing. Marek Varga a Peter
Škultéty.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 3:
Starostka obce previedla kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 4:
Kontrolórka obce Ing. Lucia Vargová predložila stanovisko k návrhu rozpočtu 2019 a obdobie 20202021, stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018 a správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018. Tieto dokumenty sú prílohou zápisnice.
K bodu 5:
Starostka obce predložila záverečný účet za rok 2018 a poslanci ho jednohlasne schválili. Záverečný
účet je prílohou zápisnice.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 6:
Ing. Lucia Vargová, kontrolórka obce predložila správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018,
ktorú poslanci jednohlasne schválili. Správa o činnosti je prílohou zápisnice.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 7:
Starostka poslancov informovala o potrebe aj naďalej využívať kvalifikované služby Ing. Silvie
Krakovskej, ktorá garantuje, že VO, ktorého sa zúčastňuje obec prebieha v súlade Zákona o VO.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 8:
V tomto bode starostka informovala o návrhu právnej pomoci na kontrolu internetovej stránky firmou
MO§ AD, s.r.o. zastúpenou p. Jurčovou. Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie, ale neschválili.
Rozhodli sa o tomto návrhu z dôvodu oboznámenia sa s nutnosťou tejto činnosti rokovať na
nasledujúcom zasadnutí OZ.
K bodu 9:
Poslanci sa dohodli Štatút obce, Rokovací poriadok OZ, Zásady odmeňovania poslancov OZ preriešiť na
nasledujúcom zasadnutí OZ po vyriešení zmluvy s pani Jurčovou.
K bodu 10:
V tomto bode starostka informovala o prijatých žiadostiach o finančný príspevok od Obecného
športového klubu Tušice – TNV, Združenia ZPCCH, Občianskeho združenia GAZDA – BUDKOVCE

a speváckej skupiny Novešan. Občianskemu združeniu GAZDA-BUDKOVCE z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov nebude poskytnutý príspevok, o čom bude združenie informované. Pán
Škultéty vystúpil s požiadavkou, že v rozpočte sú vyčlenené prostriedky pre organizácie obce. Pán
Vaľovský oponoval, že tieto prostriedky sú aj pre ostatné organizácie obce, ktoré žiadajú tiež
sponzorstvo. Pán Škultéty skonštatoval, že činnosť klubu OŠK vyžaduje viac financií ako ostatné
organizácie a postupne vymenoval na čo sú potrebné financie z obcí Tušice a Tušická Nová Ves. Pán
Varga vyjadril súhlas s podporou, no chcel bližšie špecifikácie, na čo boli finančné prostriedky použité
od obce v roku 2018. Starostka na základe výpisu z účtovníctva predložila čerpanie OŠK, ktoré
presahovalo výšku celkového rozpočtu obce roku 2019 určené pre všetky organizácie. Súčasne vyčíslila
na základe predložených faktúr výšku režijných nákladov na stolnotenisový klub a konštatovala, že
výšku režijných nákladov na súbor Novešan sa nedá vyčísliť z technických dôvodov, tak pán Vaľovský
navrhol, aby boli určené paušálne podľa vzoru uvedeného klubu. Poslanci na základe vzájomných
vyjadrení dospeli k záveru, že do konca augusta 2019 nebudú uvoľnené žiadne finančné prostriedky na
akúkoľvek činnosť organizácií v obci, až v septembri 2019 bude OZ rozhodovať o preplatení faktúr OŠK
a zaplatení režijných nákladov ostatných obecných organizácií. K tomuto rozhodnutiu dospeli na
základe finančnej situácie obce.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 1 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 11:
V tejto časti ako prvý projekt starostka informovala poslancov o neschválení žiadosti o finančný
príspevok na Dom smútku z PPA. Čakáme na výsledok posúdenia žiadosti na obecný vodovod a na
multifunkčné ihrisko. Čo sa týka uskutočnenia výmeny kotlov v ZŠ, na ktoré už boli poskytnuté finančné
prostriedky po dohode s riaditeľstvom ZŠ budú tieto práce zrealizované. Ďalší projekt výstavby
miestnych komunikácií a parkoviska financované z vlastných zdrojov sa začne až po odstránení koreňov
stromov medzi obcami Tušice a Tušická Nová Ves. Ďalej starostka informovala za Združenie o situácii
ohľadom kompostérov, ktoré mali byť dodané v máji, keďže firma od zmluvy odstúpila, spúšťame
nanovo VO. Starostka informovala o aktuálnej výzve na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu, na
ktorý máme čiastočne spracovaný projekt. Doplníme už iba podľa charakteru výzvy projekt na
rekonštrukciu strechy. Starostka uviedla, že možná dotácia z Envirofondu je do výšky 200 000,00 € za
5%-nej spoluúčasti.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 12:
V tomto bode starostka informovala, že termín Dňa Novešanov je pevný a nemeniteľný a určený na
24.08.2019. Skonštatovala, že už zabezpečila niektoré súbory, ktoré budú účinkovať, avšak poslancov
upozornila na niektoré úlohy vyplývajúce z tejto slávnosti a budú menovite určené na zastupiteľstve
pred uskutočnenou akciou.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 13:
V tejto časti vystúpil pán Škultéty, že je potrebné urobiť dokončovacie práce pri MŠ, pri novopostavenej
požiarnej zbrojnici, odstránenie stavebného odpadu smerom k ČOV. Starostka odpovedala, že na
základe objednávky na požičanie ťažkých mechanizmov na vyrovnanie terénu s týmito prácami sa
začne v týždni od 2.4.2019. Tieto práce budú financované obcou. Úprava sa bude týkať celého areálu
MŠ plus odstránenie navozeného stavebného odpadu, dokončenie realizácie detského ihriska,
osadenie lavičiek. Poslanci sa zaoberali aj nákladmi na vývoz akéhokoľvek odpadu, kde starostka
skonštatovala, že na základe neprispôsobivosti separovania odpadu niektorých občanov
veľkokapacitný kontajner nebude vyvezený z biologicky rozložiteľným odpadom. Čo sa týka odpadu
stavebného, starostka navrhla, že treba vykopať veľkú jamu, do ktorej by bolo možné umiestniť
stavebný odpad a hlinu by sme použili na vyrovnanie terénu v MŠ. Poslanci určili starostke, keďže obec
nedisponuje takým pozemkom, kde by bolo možné takýto výkop uskutočniť, dohodu s firmou Agroves,
aby na ich prenajatých pozemkoch smerom na ČOV bola táto realizácia uskutočnená. V tejto časti
starostka informovala jednanie s riaditeľkou povodia Bodrogu Hornádu, že už obec splnila všetky
podmienky (napojenosť na kanalizáciu), čo občanom vytýkali ohľadom vypúšťania fekálií do miestneho
kanála a už môžu začať s prácami na jeho vyčistení. Starostka obce navrhla a poslanci s tým súhlasili,
že 6.apríla (v sobotu) bude brigáda ohľadom vyčistenia verejných priestranstiev občanov pred svojimi
nehnuteľnosťami, kde uviedla, že suché lístie a konáre odstránime čiastočným spálením za
predpokladu, že to ohlási HaaS Michalovce. Ďalej bola rozoberaná otázka uloženia kameňov za
nehnuteľnosťou pani Storožkovej, ktorá tam kamene umiestnila z toho dôvodu, že autá prevažne
nákladné jej ničia plot a nemá financie na to, aby opravovala plot 4-krát ročne. Starostka túto tému
preberala s vedením Správy ciest KE kde konkrétne Ing. Kráľ konštatoval, že kamene sa nachádzajú na
jej pozemku a kvôli šírke cesty nie je tam priestor na ochranné pásmo. Starostke obce bolo uložené
ešte jednanie so Správou ciest KE o písomné vyjadrenie zo strany prevádzkovateľa cesty. Na návrh pani
Barbaričovej Valérie o odkúpenie VKK kontajnera poslanci dali súhlas. Otázkou ale je, kde tento
kontajner umiestnime. Starostke poslanci ukladajú jednanie s Agrovesom, aby kontajner bol uložený
smerom k ČOV.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Varga..................................................
Peter Škultéty......................................................

V Tušickej Novej Vsi 22.03.2019

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

UZNESENIE
Zo zasadnutia OZ Tušickej Novej Vsi
zo dňa 22.03.2018
Uznesenie č. 3/2019
OZ
Berie na vedomie:
K bodu 3/
kontrolu plnenia uznesení
Schvaľuje:
a/ program zasadnutia
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
b/ za zapisovateľa zápisnice p. Kolesárovú
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
c/ za overovateľov zápisnice : Ing. Marek Varga, Peter Škultéty
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
Schvaľuje:
Uznesenie č.4 k bodu 1
Návrh na doplnenie do programu bodu č. 1- Žiadosť o finančný príspevok na projekt Zníženie
energetickej náročnosti budov- KD.
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
Schvaľuje:
Uznesenie č.5 k bodu 4
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2019
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
Schvaľuje:
Uznesenie č.6 k bodu 5
Záverečný účet obce za rok 2018
/za hlasovali: 7
proti:

0

zdržali sa: 0/

Schvaľuje:
Uznesenie č.7 k bodu 6
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
Schvaľuje:
Uznesenie č.8 k bodu 7
Zmluvu o VO- Ing. Silvia Krakovská
/za hlasovali: 7
proti:
Schvaľuje:
Uznesenie č.9 k bodu 10

0

zdržali sa: 0/

Príspevok organizáciám vo výške navrhovaného rozpočtu od mesiaca august a to: Stolnotenisový klub
Tušická Nová Ves- 150 €, spevácka skupina Novešan 150 €- t.j. do výšky režijných nákladov, OŠK
formou faktúr v zmysle zvyšnej sumy rozpočtu
/za hlasovali: 6
proti: 1
zdržali sa: 0/
Schvaľuje:
Uznesenie č.10 k bodu 11
Žiadosť o finančný príspevok na projekt Zníženie energetickej náročnosti budov- KD v sume
200 000,00 € s 5%-nou spoluúčasťou.
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
Neschvaľuje:
Uznesenie č.11 k bodu 10
Príspevok organizácii GAZDA - BUDKOVCE
/za hlasovali: 7
proti: 0

zdržali sa: 0/

Súhlasí:
Uznesenie č.12 k bodu 12
Termín Dňa Novešanov na 24. august 2019
/za hlasovali: 7
proti: 0

zdržali sa: 0/

Súhlasí:
Uznesenie č.13 k bodu 13
Úprava Detského ihriska ohraničením drevenými stĺpmi a celková úprava priestoru MŠ
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
Súhlasí:
Uznesenie č.14 k bodu 13
Uskutočnenie brigády- jarné upratovanie na 6. apríl 2019
/za hlasovali: 7
proti: 0
zdržali sa: 0/
Ukladá:
K uzneseniu č.3 k bodu 8
Starostke obce prejednať na najbližšom OZ zmluvu o poskytovaní poradenstva v oblasti
podnikateľských organizačných a ekonomických činností administratívnu normotvornú a právnu
pomoc s MO§ AD, s.r.o. s pani Jurčovou
K uzneseniu č.3 k bodu 13
Zorganizovať stretnutie s firmou AGROVES o možnosti na ich prenajatom pozemku vykopať jamu na
uloženie stavebného odpadu a uloženia kontajnera od pani Barbaričovej
K uzneseniu č.3 k bodu 13
Starostke obce vyjadrenie Správy ciest k uloženiu kameňov na pozemku pani Storožkovej

V Tušickej Novej Vsi 22.03.2019
................................................
Ing. Jarmila Vaľovská
starostka obce

