
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi, ktoré sa konalo v zasadačke Obecného 

úradu 22.07.2019 o 18,00 hod. 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny.  

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Schválenie návrhu OZ  
5. Kompletizácia a aktualizácia VZN v školstve 
6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 
7. Informácia o rozpracovaných projektoch 
8. Prerokovanie žiadosti 
9. Správa komisie pre ochranu verejného poriadku- šetrenie sťažností 
10. Určenie úloh pre poslancov- Deň Novešanov 
11. Interpelácia poslancov 
12. Záver 

 

K bodu 1:  

Otvorenie zasadnutia urobila starostka obce. Privítala prítomných. 

 

K bodu 2:  

Za zapisovateľku bola schválená Jarmila Kolesárová a za overovateľov Ing. Michal Vaľovský a Ľuboš 

Novák. 

Za hlasovalo: 5 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 3:  

Starostka obce previedla kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva: 

- Starostka obce prejednala podmienky zmluvy s pani Jurčovou ako jej bolo uložené 

s predchádzajúceho zastupiteľstva a OZ súhlasilo, aby pokračovala p. Jurčová v spracovaní 

dokumentov obce podľa harmonogramu. 

- Druhá úloha z predchádzajúceho OZ bola splnená v tom, že starostka obce prejednala 

s firmou Agroves vykopanie jamy na uloženie stavebného odpadu, kde konštatovala, že konateľ firmy 

nesúhlasí s uložením odpadu na pozemkoch, ktoré patria SPF a firma ich má v prenájme.  

 -  Tretia úloha vyplývajúca pre starostku bola splnená v tom, že bolo uskutočnené jednanie za 

prítomnosti dotknutých orgánov ohľadom uloženia kameňov pri nehnuteľnosti pani Storožkovej. 

Zápisnica z tohto stretnutia je uložená v archíve obecného úradu 

 

Za hlasovalo: 5 poslanci 



Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 4: 

 

OZ predložený  návrh zasadnutia jednohlasne prijalo.  

 

Za hlasovalo: 5 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu 5: 

 

V tomto bode starostka predložila vypracované a doplnené návrhy VZN týkajúce sa školstva a to: 

- VZN o určení školského obvodu Základnej školy zriadené obcou 

- VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky V Základnej škole 

zriadené obcou 

- VZN o financovaní Materskej školy a školských zariadení zriadených obcou 

- VZN o určení výšky mesačného príspevku  materskej škole a školským zariadeniam zriadené obcou. 

Starostka upozornila poslancov, že v návrhu o určení výšky mesačného príspevku je zmenený príspevok 

na 10,00 € za pobyt v MŠ a ŠKJ. Takisto pripomenula, že zavádzame príspevok na režijné náklady 

s školskej jedálni na sumu 4,00 €/mesiac na MŠ a 1,45 €/mesiac na ZŠ- jedno hlavné jedlo dospelý. 

Starostka predložila ešte právnicky upravený návrh VZN o parkovaní.  Tieto VZN OZ schválilo. 

 

Za hlasovalo: 5 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 6: 

 

Starostka predložila plán činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2019. Poslanci s daným návrhom 

súhlasili.  

 

Za hlasovalo: 5 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

 

K bodu 7: 

 

V tomto bode starostka informovala poslancov o prebiehajúcich projektoch v obci. Ako prvé uviedla, 

že koncom mesiaca budú začaté práce na vodovode radu 3.16 (ulička ku kostolu). Zdôraznila, že aj 

napriek schválenej dotácii z envirofondu je potrebná spoluúčasť obce a keďže vypracovaný projekt je 

ešte z roku 2002, v prípade neočakávaných výdavkov obec musí tieto výdavky pokryť z vlastných 

zdrojov, inak by sa musela poskytnutá dotácia vrátiť.  

Ako druhý v auguste realizovaný projekt je odbočovací pruh a autobusová zastávka, na ktorý sme 

dostali dotáciu bez spoluúčasti (PPA), no starostka upozornila, že je tam problém s odvodnením pod 



odbočovacím pruhom a v prípade nepriechodnosti potrubia víťazná firma Eurovia na náklady obce 

prevedie patričné práce spojené s jeho úpravou.   

Ako ďalší starostka informovala o projekte kompostérov, kde už po tretí krát prebehlo VO a víťazná 

firma by podľa zmluvy mala dodať kompostéry do konca septembra. Čo sa týka MŠ, v auguste cez 

projekt Obnovy dediny sa uskutoční úprava verejného priestranstva pred MŠ, ktoré bude spočívať vo 

výstavbe spevnených plôch a výsadbe zelene. Z výjazdového rokovania vlády v Michalovciach máme 

schválenú dotáciu 5 000,00 €. Finančné prostriedky budú použité na výstavbu chodníka k MŠ. Starostka 

informovala poslancov, že podľa finančných možností chce zakúpiť lavičky k detskému ihrisku, vymeniť 

nefunkčné svietidlá v obci na verejnom osvetlení a orezať stromy pri miestnych komunikáciách. 

Zdôraznila, že celá táto aktivita sa odvíja od finančných možností obce a pracovnej sily. K danému 

problému sa ako prvý vyjadril poslanec Škultéty, ktorý mal námietky k vyjadreniu starostky v tom, že 

informácie o týchto projektoch sme prejednávali už na predchádzajúcom OZ a skonštatoval, že v obci 

sa nič nerobí. Oponovala mus starostka, že sa urobili miestne komunikácie a ostatné práce sú závislé 

od financií, počtu pracovných síl a zvlášť upozornila, že obec zaväzuje 5-mesačná splátka za práce 

vykonané na budove MŠ a obec zaťažuje aj úver, ktorý je dlhodobý a je potrebné aj tento úver riešiť. 

Na dotaz o požiarnej zbrojnici, že ešte nie je dokončená starostka konštatovala, že zhotoviteľ ju má 

dokončiť spolu s prácami aj na hasičskej zbrojnici v Horovciach. Na ďalší dotaz ohľadom vyčistenia 

miestneho kanála starostka konštatovala, že prebehol monitoring danej lokality zo strany pracovníkov 

Povodia Bodrogu-Hornádu za účelom spracovania projektovej dokumentácie. Zdôraznila, že samotné 

práce ona nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť. Na dotaz p. Škultétyho ohľadom podania žiadosti 

o rekonštrukciu KD starostka vysvetlila, že na to je príliš krátka doba v rámci legislatívy, aby vedela 

podať výsledku úspešnosti resp. neúspešnosti projektu.  

 

K bodu 8: 

 

V tomto bode starostka predniesla žiadosť poslancom OZ p. Orenčáka na užívanie verejného 

priestranstva na parkovanie nákladného motorového vozidla. Tu poslanci jednoznačne na základe 

platného VZN č. 14 z roku 2017 v článku 3, bod 1 nesúhlasili s odstavením a parkovaním nákladného 

motorového vozidla v dôsledku čoho bude p. Orenčákovi žiadosť zamietnutá. 

 

Za hlasovalo: 5 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 9: 

 

V tomto bode starostka prečítala zápisnicu Komisie pre verejný poriadok spracovanú pri obhliadke 

spolu Fedorčáková/Orenčák. Podotkla, že pri opakovaných sporoch tak ako je to uvedené v závere 

zápisnice nebude dané spory riešiť obec ale orgány činné v trestnom konaní. Poslanci jednoznačne so 

stanoviskom komisie súhlasili.  

 

Za hlasovalo: 5 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 10: 

 



V tomto bode starostka oboznámila poslancov o oslovení súborov, ktoré budú účinkovať na Dni 

Novešanov . Zdôraznila poslancom, že táto akcia je finančne náročná pre obec, preto je potrebné aby 

každý poslanec sa zapojil do získania sponzorov a svojou fyzickou účasťou a pomocou prispel 

k hladkému priebehu akcie. K danej akcii bude ešte zvolané mimoriadne OZ približne v polovičke 

mesiaca august, kde všetkým poslancom sa určia patričné úlohy.  

 

Za hlasovalo: 5 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 11: 

 

V tomto bode mal pripomienku p. Varga ohľadom prijatia pedagogických pracovníkov do pracovného 

pomeru v MŠ, kde sa pýtal, či starosta resp. OZ má účasť na schválení výberu pracovníkov do 

pracovného pomeru. Starostka poslancom vysvetlila, že obec je iba zriaďovateľom a v žiadnom prípade 

nezasahuje do výberu zamestnancov MŠ. V tomto bode mal pripomienku aj p. Škultéty, ktorý vyjadril 

žiadosť o častejšie rokovanie OZ, na čo mu starostka odpovedala, že predbežný plán zasadnutí OZ je 

zverejnený na webovej stránke obce a podľa zákona OZ sa má konať v priebehu roka 4-krát. V prípade 

mimoriadnych situácií je OZ potrebné a zvolané.  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Michal Vaľovský.................................................. 

Ľuboš Novák.............................................................. 

 

 

 

 

 

V Tušickej Novej Vsi 22.07.2019      ................................................ 

                  Ing. Jarmila Vaľovská 

          Starostka obce 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE 

Zo zasadnutia OZ Tušickej Novej Vsi 

zo dňa 22.07.2019 

Uznesenie č. 17/2019 

 

OZ  

Berie na vedomie: 

k bodu 3 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

 

Schvaľuje: 

a) program zasadnutia  

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

b) zapisovateľa zápisnice Ľuboš Novák a Michal Vaľovský 

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

c) overovateľov zápisnice Marek Varga a Jaroslav Jurko 

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

 

Schvaľuje: 

Uznesenie č.18 k bodu 5 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 18/2019 o určení výšky mesačného príspevku Materskej škole 

a školských zariadeniach zriadených obcou 

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

 

Schvaľuje: 

Uznesenie č. 19 k bodu 5 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 19/2019 o určení školského obvodu zriadeného obcou  

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

 

Schvaľuje: 

Uznesenie č.20 k bodu 5 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 20/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky Základnej škole zriadenej obcou  

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

 

Schvaľuje: 

Uznesenie č.21 k bodu 5 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 21/2019 o parkovaní vozidiel na verejných miestach 

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

 

Schvaľuje: 

Uznesenie č.22 k bodu 6 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 



 

Schvaľuje: 

Uznesenie č.23 k bodu 7 

Práce naviac – pri odvodnení odbočovacieho pruhu pri autobusovej zastávke 

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

 

Schvaľuje: 

Uznesenie č.24 k bodu 7 

Pokrytie prípadných výdavkov pri realizácii vodovodu radu 3-16 

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

 

Schvaľuje: 

Uznesenie č.25 k bodu 7 

Pokrytie prípadných výdavkov pri realizácii verejného priestranstva pred Materskou školou 

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

 

Neschvaľuje: 

Uznesenie č.26 k bodu 9 

Žiadosť p. Orenčáka o parkovanie na verejnom priestranstve pred MŠ 

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

 

Súhlasí: 

Uznesenie č.27 k bodu 9 

So správou komisie pre ochranu verejného poriadku – šetrenie sťažnosti p. Fedorčákovej 

 /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

 

Ukladá: 

Uznesenie č.28 k bodu 10 

Poslancom OZ hľadať sponzorov na akciu Deň Novešanov, súčasne byť v plnej miere nápomocní  

 

Uznesenie č.29 k bodu 7 

Starostke obce dokončiť práce 

- výmenu svietidiel na verejnom osvetlení 

 - orezávanie stromov pri miestnej komunikácii 

 - dokončenie prác pri Hasičskej zbrojnici 

 - odstránenie stavebného odpadu od budovy Materskej školy a úprava jej okolia 

 - starostke zvolať OZ k stanoveným problémom 

 

Uznesenie č.30 k bodu 11 

Schválenie zmluvy o výkone správy majetku obce č. 1537/25/2005 z TV závod MI - vodovod 

/za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

 

 

 

V Tušickej Novej Vsi 22.07.2019       

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

                 Ing. Jarmila Vaľovská 

          starostka obce 


