OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
tel.: 056/649 57 14, e-mail: ocutusice@stonline.sk

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16. novembra 2012 t.j. v piatok o 18:00
v zasadačke Obecného úradu v Tušiciach s týmto programom:
1. Prítomní – viď. prezenčná listina
2. Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Informácie k realizácií projektov: „Miestne informačné centrum Tušice“,
„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Tušice“, „Tušice – Tušická Nová Ves –
Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa“, „Program obnovy dediny 2012“.
4. Ţiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok
2013 ( Program obnovy dediny 2013).
5. Stav príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce v roku 2012.
6. Vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ na sv. Mikuláša 2012.
7. Mikulášsky beh 2012.
8. Interpelácie.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesenia.
11. Záver.

Ad.1) Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Všetci prítomní schválili program rokovania bez pozmeňujúcich návrhov. Za zapisovateľa
zápisnice sa určila Mgr. Ivana Čarná a overovateľmi boli Michal Doro a Marián Hotovčin.
Hlasovalo za: 7
Hlasovalo proti: 7
Zdrţalo sa: 0
Ad. 2) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia schválené na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli splnené.

Ad. 3) Informácie k realizácií projektov:
Ad. 3a) „Miestne informačné centrum Tušice“
V tomto období je projekt: Miestne informačné centrum Tušice pred dokončením. Kompletné
ukončenie projektu má byť do 31.12.2012. Stavebné úpravy projektu ( výmena keramickej
dlaţby, krytina a krov strechy ) je na základe návrhu projektanta. Zmena vynútená absenciou
nevyrábaných vtedy navrhovaných materiálov.
Ad. 3b) „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Tušice“
Projekt toho času prefinancovaný zo strany poskytovateľa Ministerstva hospodárstva bez
krátenia. Neoprávnené výdavky a spoluúčasť dofinancuje obec.
Ad. 3c) „Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa“
Starosta obce oboznámil členov zastupiteľstva, ţe v súčasnosti je projekt „kanalizácie“
v štádiu príprav podkladov zverejnenie verejnej súťaţe na výber dodávateľa. Do 15. 12. 2012
je termín, kedy sa majú predloţiť potrebné doklady na verejné obstarávanie. Rozhodnuté je
o forme súťaţe – verejná forma súťaţe ( zverejnené vo vestníku ), spôsob elektronická aukcia.
Ad. 3d) „Program obnovy dediny 2012“
V rámci Programu obnovy dediny 2012 sa uţ v obci Tušice uskutočnila výsadba okrasných
drevín a zhotovenie informačnej tabule na ktorej bude v budúcnosti mapa s popisom
a číselným označením hrobových miest.
Ad. 4) Ţiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na
rok 2013 ( Program obnovy dediny 2013)
Obec Tušice aj v tomto roku podala Ţiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie
z environmentálneho fondu na rok 2013 ( Program obnovy dediny 2013 ). Ţiada o finančnú
podporu na urbanistickú štúdiu na „Starý valal“.
Ad. 5) Stav príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce v roku 2012
Stav príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce v roku 2012 predniesla pracovníčka
obecného úradu Mária Poperníkova. Plnenie rozpočtu je prílohou tejto zápisnice. Na záver
bolo konštatované, ţe toho času by malo Ministerstvo financií v mesiacoch november
a december prostredníctvom podielových daní pre FO a PO uhradiť ešte čiastku vo výške
25 000 eur. V prípade, ţe táto čiastka nebude naplnená bude musieť obec upraviť aj
výdavkovú časť rozpočtu obce.
Ad. 6) Vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ na sv. Mikuláša 2012
Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 2,7 eur na mikulášsky balíček
pri oslavách sv. Mikuláša, ktoré sa uskutočnia 08. 12. 2012. Do poručuje aby vystúpili počas
osláv sv. Mikuláša len deti ZŠ ( ročník 1 – 4 ) a deti z MŠ Tušická Nová Ves.
Hlasovalo za: 7
Hlasovalo proti: 0
Zdrţalo sa: 0

Ad. 7) Mikulášsky beh 2012
Počas verejného rokovania obecného zastupiteľstva v tomto bode poţiadal o slovo p. Július
Pallai spoluorganizátor „Mikulášskeho behu“ kde informoval členov obecného zastupiteľstva
a oboznámil s programom počas behu a súčasne predostrel ţiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov na danú akciu. Po informácií mu boli poloţené doplňujúce otázky. Poslanec
Andrej Habura sa opýtal na zabezpečenie osoby, ktorá bude mať na starosti komunikáciu
s pozvanými hosťami. Ing. Bohuš Jakuboc navrhol iný spôsob priebehu detských súťaţí.
Miroslav Asnaď navrhol lepšiu organizáciu parkovania osobných áut účastníkov behu
a návštevníkov.
Ad. 8) Interpelácia
Ţiadny z členov obecného zastupiteľstva nevyuţil moţnosť interpelácie.

Ad. 9) Diskusia
Člen obecného zastupiteľstva Dušan Bálint podal návrh na prediskutovanie prípadného
spôsobu vysporiadanie vysporiadanie pozemku pod kostolom Rímskokatolíckej cirkvi.
Ad. 11) Schválenie uznesenia
Návrhy uznesení sú prílohou tejto zápisnice a obecného zastupiteľstvo ich jednohlasne
schválilo.
Ad. 10) Záver
Predsedajúci sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľka:
Mgr. Ivana Čarná

Overovatelia:
1. Michal Doro
2. Marián Hotovčin

V Tušiciach 16. Novembra 2012

Prílohy:
- Uznesenia z obecného zastupiteľstva ( 16. 11. 2012 )
- Príjmová a výdavková časť rozpočtu do 31. 10. 2012

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
tel.: 056/649 57 14,0911235351 , e-mail: ocutusice@stonline.sk Ičo:00325911

UZNESENIE
Číslo: 26 /2012

v Tušiciach dňa 16. 11. 2012

Informácie o stave realizovaných projektov
Obecné zastupiteľstvo obce Tušice

berie na vedomie
informácie o stave realizovaných projektov: „Miestne informačné centrum Tušice“,
“Modernizácia verejného osvetlenia v obci Tušice“, „Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce
kanalizácia a ČOV II. etapa“, „Program obnovy dediny 2012“.

Overovatelia zápisnice:
Michal Doro
Marián Hotovčin

MVDr. Ján Záhorský
Starosta obce

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
tel.: 056/649 57 14,0911235351 , e-mail: ocutusice@stonline.sk Ičo:00325911

UZNESENIE
Číslo: 27 /2012

v Tušiciach dňa 16. 11. 2012

Ţiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie
Obecné zastupiteľstvo obce Tušice

berie na vedomie
žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2013 (
Program obnovy dediny 203 ).

Overovatelia zápisnice:
Michal Doro
Marián Hotovčin

MVDr. Ján Záhorský
Starosta obce

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
tel.: 056/649 57 14,0911235351 , e-mail: ocutusice@stonline.sk Ičo:00325911

UZNESENIE
Číslo: 28 /2012

v Tušiciach dňa 16. 11. 2012

Príjmová a výdavková časť rozpočtu obce v roku 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Tušice

berie na vedomie
informáciu účtovníka obce ( Mária Poperníková ) o príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
obce v roku 2012 do 31. 10. 2012.
Overovatelia zápisnice:
Michal Doro
Marián Hotovčin

MVDr. Ján Záhorský
Starosta obce

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
tel.: 056/649 57 14,0911235351 , e-mail: ocutusice@stonline.sk Ičo:00325911

UZNESENIE
Číslo: 29 /2012

v Tušiciach dňa 16. 11. 2012

Program obecného zastupiteľstva zo dňa 16. 11. 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Tušice

s ch v a ľ u j e
predložený program obecného zastupiteľstva zo dňa 16. 11. 2012.

Overovatelia zápisnice:
Michal Doro
Marián Hotovčin

MVDr. Ján Záhorský
Starosta obce

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
tel.: 056/649 57 14,0911235351 , e-mail: ocutusice@stonline.sk Ičo:00325911

UZNESENIE
Číslo: 30/2012

v Tušiciach dňa 16. 11. 2012

Oslava sv. Mikuláša pre deti zo ZŠ a MŠ Tušická Nová Ves
Obecné zastupiteľstvo obce Tušice

s ch v a ľ u j e
finančné prostriedky vo výške 2,7 eur na mikulášsky balíček pri oslavách sv. Mikuláša dňa:
09. 12. 2012 pre deti MŠ a ZŠ Tušická Nová Ves ( ročníky 1. – 4. ).

Overovatelia zápisnice:
Michal Doro
Marián Hotovčin

MVDr. Ján Záhorský
Starosta obce

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
tel.: 056/649 57 14,0911235351 , e-mail: ocutusice@stonline.sk Ičo:00325911

UZNESENIE
Číslo: 31 /2012

v Tušiciach dňa 16. 11. 2012

Mikulášsky beh 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Tušice

s ch v a ľ u j e
finančný príspevok na „Mikulášsky beh“ vo výške 200 eur.

Overovatelia zápisnice:
Michal Doro
Marián Hotovčin

MVDr. Ján Záhorský
Starosta obce

