Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves,
konaného dňa 01.10.2020.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce
Poslanci :Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga
Kontrolórka obce: Ing. Lucia Vargová
Neprítomní:
Ing. Michal Ivan, Ing. Michal Vaľovský, Jaroslav Jurko
Ďalší prítomní: Agáta Jurková, referentka obce
Verejnosť:
Ing. Alena Harbuľáková, Ing. Gerboc
NÁVRH PROGRAMU :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o možnosti prevádzky GVP (Ing. Gerboc)
Informácia o financovaní obcí zo strany banky (Ing. Harbuľáková)
Zmluva VSD – presun TS1, úprava NN a DP
VZN o nakladaní s odpadmi
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Úprava rozpočtu
Originálne kompetencie – financovanie
Prejednanie sťažností
Informácie o prebiehajúcich projektoch
Interpelácia poslancov

14. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Michal Ivan, Ing. Michal Vaľovský, Jaroslav Jurko
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Milena Bodnárová, Ing. Marek Varga
Hlasovanie:
za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
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Zapisovateľka:

Agáta Jurková

Návrhy poslancov (alebo starostky) na zmeny a doplnenia programu:
V tomto bode starostka navrhla doplniť do programu rokovania bod informácia o národnom
projekte Podpora rozvoja terénnej opatrovateľskej služby a ďalší bod výstavba a prevádzka
Zariadenia pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce- Bioelektra.
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o možnosti prevádzky GVP (Ing. Gerboc)
Informácia o financovaní obcí zo strany banky (Ing. Harbuľáková)
Zmluva VSD – presun TS1, úprava NN a DP
VZN o nakladaní s odpadmi
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Úprava rozpočtu
Originálne kompetencie – financovanie
Prejednanie sťažností
Informácie o prebiehajúcich projektoch
Informácia o národnom projekte Podpora rozvoja terénnej opatrovateľskej služby
Výstavba a prevádzka Zariadenia pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce- Bioelektra.
Interpelácia poslancov

16. Záver
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka poslancov informovala o prijatých uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ
a uznesenie č. 22/2020 bolo splnené – prizvanie Ing. Harbuľákovej na zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 24/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
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zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Informácia o možnosti prevádzky GVP (Ing. Gerboc)
Pán Gerboc informoval poslancov o záujme vybudovať predajňu GVP v našej obci. Keďže
obec nedisponuje pozemkom vhodným na tento zámer bol prednesený návrh o možnosti
poskytnutia pozemku v lokalite futbalového ihriska. Má záujem o 10 árov, nechce si ho však
prenajať, iba odkúpiť. Na danú problematiku sa starostka opýtala, aká je jeho ponuka ceny za
pozemok. Pán Gerboc navrhol približne 13 €/m2 . Pán Varga vyžadoval štúdiu pohľadu
budúcej predajne a pýtal sa, či sa nebojí konkurencie, konkrétne COOP Jednota. Na to
reagoval p. Gerboc tvrdením, že zatiaľ žiadna predajňa GVP nebola zrušená, skôr boli zrušené
konkurenčné predajne. Na to reagovala p. Bodnárová s otázkou, či má toto tvrdenie
podložené. Potvrdil, že áno a spomenul aj niektoré obce v ktorých k likvidácii predajne došlo.
Zdôraznil, že nemá záujem likvidovať existujúce predajne, ale artikel, ktorý ponúka vrátane
ponúknutých benefitov – zamestnanie 4 ľudí, prevádzková doba a v konečnom dôsledku
výhodnejšie cenové relácie budú vedieť oceniť zákazníci z viacerých obcí. P. Škultéty sa
opýtal, aký benefit má z predajne obec – starostka dodala, že sa tým myslí sponzorské ako je
napr. Mikuláš, Deň Novešanov a podobne. Pán Gerboc nemá problém podporiť obec, ale aj to
len v rámci možností, ktoré má. Pán Varga sa opýtal na časový horizont výstavby na čo mu
bolo odpovedané – že do 3 mesiacov od vydania stavebného rozhodnutia. Vyjadril sa, že
k výstavbe nebude mať námietky, ale navrhuje p. Gerbocovi aby predloženú štúdiu
prispôsobil tomu, že ide o centrum obce v blízkosti Základnej školy s materskou školou.
Súčasne navrhol, že o odsúhlasení výstavby rozhodnú po predložení štúdie a za prítomnosti
všetkých poslancov.
Uznesenie č. 25/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ukladá
Ing. Gerbocovi predložiť štúdiu s návrhom umiestnenia predajne GVP
berie na vedomie
ponuku na výstavbu predajne GVP
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Informácia o financovaní obcí zo strany banky (Ing. Harbuľáková)
Pani Ing. Harbuľáková v úvode podotkla, že starý úver bol čerpaný v roku 2007 na 15 rokov,
čiže splatnosť úveru je 09.12.2022. Tento úver je zabezpečený zmenkou. Otázka na poslancov
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znela, ako by mohla obec úver splatiť, resp. znížiť. Poslanci mali k nahliadnutiu zaslaný
indikatívny návrh zo strany banky na splatenie úveru. Navýšenie úveru by bolo o 35 400,- €
naviac k dispozícii a splatnosť celého úveru sa predĺži o 10 rokov, ale obec už zaň neručí
ničím. Starostka podotkla, že v prípade schválenia dotácie na rekonštrukciu KD obec musí
mať k dispozícii 5% spoluúčasti – cca 10 000,- €. Ak obec nemá financie na spoluúčasť, musí
schválenú dotáciu vrátiť. Vzhľadom na havarijný stav kultúrneho domu poslanci uvažujú
o schválení navrhovanej ponuky banky na najbližšom zastupiteľstve za prítomnosti všetkých
členov obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 26/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o možnosti úveru
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Zmluva VSD – presun TS1, úprava NN a DP
V tomto bode starostka predložila návrh Zmluvy s VSD a.s. Tušická Nová Ves – presun TS1,
úprava NN a DP. Túto zmluvu poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 27/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zmluvy s VSD a.s. Tušická Nová Ves – presun TS1, úprava NN a DP
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. VZN o nakladaní s odpadmi
Starostka obce v tomto bode informovala o prebiehajúcich rokovaniach s firmou KOSIT
a FÚRA, ktoré súvisia s úpravou zákona o odpadoch. Na základe výsledkov bude JUDr.
Jurčovou spracovaný návrh VZN o nakladaní s odpadmi.
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Uznesenie č. 28/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
prebiehajúce rokovania s firmami KOSIT a FÚRA
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 8. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
V tomto bode starostka konštatovala, že má úzku súvislosť s predchádzajúcim bodom
rokovania. Na základe toho berú poslanci na vedomie pripravované úpravy.
Uznesenie č. 29/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
pripravované úpravy VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 9. Úprava rozpočtu
V tomto bode starostka vyzvala poslancov aby sa vyjadrili k úprave rozpočtu, ktorý mali
k dispozícii k nahliadnutiu. Poslanci jednohlasne úpravu rozpočtu schválili.
Uznesenie č. 30/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu
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Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Originálne kompetencie – financovanie
V tomto bode starostka poslancov informovala o poklese podielových daní aj na originálne
kompetencie a v súvislosti s tým spomenula aj to, aby sa poslanci zaoberali na najbližšom
zasadnutí aj zápisom detí do materskej školy s otázkou dochádzky zapísaných detí do MŠ.
Aby sa neopakovala situácia, ktorá nastala v septembri tohto školského roka, že zákonný
zástupca dieťa do MŠ zapísal a zároveň oznámil, že predškolské zariadenie navštevovať
nebude. Navrhuje doplniť VZN o čestné vyhlásenie, že predškolské zariadenie bude v danom
roku navštevovať. Ukladá JUDr. Jurčovej vypracovať návrh k doplneniu VZN. Ďalej
starostka predložila možnosť požiadať o návratnú finančnú pomoc od ministerstva financií
v sume 15 800,- €. Túto žiadosť poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 31/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ukladá
JUDr. Jurčovej vypracovať návrh k doplneniu VZN o zápise detí do MŠ
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

schvaľuje
podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc z ministerstva financií v sume 15 800,- Eur
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 11. Prejednanie sťažností
V tomto bode starostka oboznámila poslancov so sťažnosťou p. Juraja Bálinta v ktorej sa
sťažuje na nefunkčný prietok odtokového kanála pri č.d. 221. Starostka pri osobnej obhliadke
danej lokality zistila, že priekopa ako aj prietok pod vjazdom k č.d. 221 nie je priechodný
a tým zabraňuje odtekaniu vody od občanov žijúcich v uličke za jednotou. Starostka pozve na
pohovor o zjednaní nápravy, resp. o sfunkčnenie kanála p. Jána Eľka a p. Martu Garaničovú,
ktorá je spolumajiteľkou nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 32/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
odpoveď na sťažnosť zašle obecný úrad sťažovateľovi
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Informácie o prebiehajúcich projektoch
V tomto bode starostka poslancov informovala o súčasne prebiehajúcich projektoch ako je
rekonštrukcia NN prípojok spojená s rekonštrukciou verejného osvetlenia, ktorá má byť
dokončená do konca roka 2020. Bol dokončený vstup do požiarnej zbrojnice, na budovu KD
bola nainštalovaná elektro – nabíjacia stanica. V súčasnosti prebieha oprava čelnej steny
Domu smútku a je potrebné vybetónovať chodník pri novom páse hrobov, ďalej dokončenie
výstavby autobusovej zastávky. Čaká nás v priebehu mesiaca november odstránenie zvyškov
plota pri cintoríne spojený s výrubom život ohrozujúcich stromov. Starostka vyzvala
poslancov na brigádu pri odstránení plota a predbežne stanovila termín na sobotu 17.10.2020.
Poslanci s uvedeným návrhom starostky súhlasili a prisľúbili účasť na brigáde. Keďže
Okresný úrad Michalovce – odbor starostlivosti o životné prostredie udelil súhlas na výrub
stromov, kvôli bezpečnosti starostka zabezpečí pilčíka s potrebnou kvalifikáciou na
uskutočnenie výrubu. V súčasnosti sa spracúva projekt na celkové odvodnenie obce, nie len
v čase prívalových dažďov a rozšírenie cesty II. triedy pri kostole. Čakáme na výsledok
podaných žiadostí o finančný príspevok na rekonštrukciu kultúrneho domu.
Uznesenie č. 33/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ukladá
poslancom zúčastniť sa brigády pri cintoríne v sobotu 17.10.2020
berie na vedomie
prebiehajúce a ukončené projekty

7

Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Informácia o národnom projekte Podpora rozvoja terénnej opatrovateľskej
služby
Na základe vykonania zápisu do registra poskytovateľa sociálnych služieb uchádzame sa
o poskytnutie podpory v rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej
opatrovateľskej služby. Starostka vysvetlila potrebu opatrovateľskej služby v našej obci
v dôsledku zvýšeného počtu samostatne žijúcich občanov. Vytvorené pracovné miesto podľa
projektu by malo trvať do 09/2021 s tým, že opatrovateľka bude poberať minimálnu mzdu,
ktorá sa bude refundovať spolu s odvodmi a obec by doplácala cca 30,00 €. Poslanci
jednohlasne odsúhlasili zapojenie sa do projektu.
Uznesenie č. 34/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej
služby
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14. Výstavba a prevádzka Zariadenia pre materiálové zhodnocovanie odpadov
Horovce- Bioelektra
Poslanci sa zaoberali petíciou, ktorá bola vytvorená z podnetu petičného výboru vedená p.
Čekľovským a p. Gajdošovou (Horovce). Petícia sa týkala Zariadenia pre materiálové
zhodnocovanie odpadov Horovce- Bioelektra. P. Škultéty podal informáciu o projekte, ktorý
je zverejnený na webovom sídle obce Horovce, rozobral dopad na prírodu, dopravu, spodné
vody a pod. pri výstavbe spomínaného diela. Starostka obce vysvetlila poslancom, že naša
obec nie je účastníkom konania, preto nie je potrebné aby vydala k spomínanému problému
rozhodnutie a občania môžu petíciu podpisovať, resp. nepodpisovať na základe vlastného
uváženia.
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Uznesenie č. 35/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
výstavbu Zariadenia pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce- Bioelektra
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15. Interpelácia poslancov
V tomto bode starostka podala návrh na zakúpenie traktorovej kosačky. Poslanci súhlasili
s tým, že teraz v jesennom období starostka zistí cenové relácie. Starostka ďalej informovala
o problémoch personálneho obsadenie v školskej jedálni v dôsledku výpadku pracovníčky
Činčárovej, ktorá bola zamestnaná cez projekt Úradu práce. Teraz v čase pandémie je veľký
problém aj s vyhľadaním upratovačky počas PN p. Šalitrošovej. V závere starostka
poďakovala poslancom za účasť a pri príležitosti životného jubilea p. Ľuboša Nováka
odovzdala v mene poslaneckého klubu malú pozornosť.
Uznesenie č. 36/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
nákup traktorovej kosačky pri výhodnej cenovej relácii
Hlasovanie:

za: 4 (Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ľuboš Novák, Ing. Marek
Varga)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 16. Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 h.

Zapísal/(a): Agáta Jurková
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......................................................
pracovníčka ObÚ

....................................................
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Marek Varga

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

Milena Bodnárová

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