OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Tušice konaného dňa:2.11.2018
__________________________________________________________________________________

Prítomní:

Neprítomní:

starosta obce – MVDr. Ján Záhorský
poslanci – Dušan Bálint, Michal Doro, Marián Gajdoščík, Marián
Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Július Pallai
Andrej Habura

Ďalší prítomní:

zamestnanci obce: Ing. Simona Paľová

Verejnosť:
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácie k realizovaným a pripravovaným projektom
5. VZN k miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
6. Interpelácie
7. Diskusia
8. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal všetkých prítomných na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prítomných poslancov je 6 a je uznášaniaschopné.
Prítomní poslanci odsúhlasili návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:
a) Berie na vedomie
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 2.11.2018.

b) Schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 2.11.2018.
Hlasovalo za: 6 ( Dušan Bálint, Michal Doro, Marián Gajdoščík, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš
Jakuboc, Július Pallai )
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo na začiatku zasadnutia schválilo za:
zapisovateľa: Ing. Simona Paľová,
overovateľov zápisnice: Michal Doro, Július Pallai.
Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:
a) Berie na vedomie
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schvaľuje
overovateľov zápisnice: Michal Doro, Július Pallai
Hlasovalo za: 6 (Dušan Bálint, Michal Doro, Marián Gajdoščík, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš
Jakuboc, Július Pallai)
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Predsedajúci skonštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.
K bodu 4. Informácie k realizovaným a pripravovaným projektom
Zberný dvor a stojisko v obci Tušice – starosta obce oznámil obecnému zastupiteľstvu, že bola
schválená žiadosť o NFP, ktorú sme zaslali na Ministerstvo vnútra SR, boli doplnené potrebné
podklady k uzatvoreniu zmluva a momentálne čakáme na zaslanie zmluvy k podpisu.

V priebehu mesiaca október obec spracovala dve žiadosti o poskytnutie dotácie. Jedna bola
zaslaná k projektu Vodovodná sieť obce Tušice na Environmentálny fond, ktorá sa týkala
dobudovania časti vodovodnej siete v obci. Druhá žiadosť o poskytnutie dotácie sa týkala
úpravy verejného priestranstva pri materskej škôlke v Tušickej Novej Vsi.
Uznesenie č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:
a) Berie na vedomie
informácie k realizovaným a pripravovaným projektom v obci.
Hlasovalo za: 6 (Dušan Bálint, Michal Doro, Marián Gajdoščík, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš
Jakuboc, Július Pallai)
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 5. VZN k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Starosta obce požiadal pracovníčku obce poverenú výberom daní a poplatkov za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad Ing. Simonu Paľovú aby predniesla Návrh VZN č. 2/2018
o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Zamestnankyňa obce prečítala navrhované zmeny vo VZN týkajúce sa poplatku za komunálny
odpad. Poplatok za komunálny odpad poslanci navrhli zvýšiť z 0,0260 € na 1 osobu
a 1 kalendárny deň na 0,0328 na 1 osobu a 1 kalendárny deň. Poslanec obecného zastupiteľstva
Marián Gajdoščík sa opýtal koľko obec platí za vývoz a uloženie komunálneho odpadu
zberovej spoločnosti FÚRA, s. r. o., na čo mu zamestnankyňa obce odpovedala, že ročne nás
vývoz a uloženie komunálneho odpadu stojí okolo 6 220 €. Na to zareagoval Marián Hotovčin
a opýtal sa akú časť z tejto sumy zaplatia občania na čo mu zamestnankyňa obce odpovedala,
že predpis na TKO na rok 2018 5 649,50 vrátane tých osôb, ktoré sa dlhodobo v obci
nezdržiavajú obratom sa opýtal koľko občanov sa v obci dlhodobo nezdržiava zamestnankyňa
obce mu odpovedala, že 68 osôb sa v obci dlhodobo nezdržiava čo predstavuje okolo 650 €,
ktoré obec dopláca za týchto občanov. Poslanec obecného zastupiteľstva Michal Doro sa opýtal
koľko € je k dnešnému dňu uhradených na čo dostal odpoveď, že okolo 4 366,26 €
a 283,24 € ešte nie je zaplatených čo predstavuje zhruba 40 domácností. Zamestnankyňa obce
upozornila aj na fakt, že počet občanov obce, ktorý sú prihlásení na trvalý pobyt nekorešponduje
s tým koľko má byť v skutočnosti vyplatených poplatkov za komunálny odpad vzhľadom na
to, že občania odmietajú platiť za tých členov domácnosti, ktorí sa doma nezdržiavajú. To sa
týka najmä 5 a viac členných domácností, kde sa vykladajú dva kontajnery a v skutočnosti sa
platí iba za dvoch prípadne za troch ľudí. Na čo zareagoval poslanec Július Pallai a navrhol aby
domácnosti, ktoré majú viac ako 5 členov a aj za týchto členov platia v skutočnosti poplatok

dostávali nálepku na kontajner od zberovej spoločnosti, kde bude pri vývoze komunálneho
odpadu jednoznačne preukázateľné, že táto domácnosť má uhradené smetie za všetkých členov,
ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt. Na tomto návrhu sa jednohlasne zhodli všetci poslanci
obecného zastupiteľstva. Ďalej pracovníčka obce zdôraznila fakt o tom, že bol schválený zákon
o poplatkoch č. 329 zo 17. októbra 2018 a bolo tiež schválené nariadenie vlády č. 330 zo 6.
novembra 2018, obidva tieto dokumenty nadobudnú účinnosť 1.1.2019 a je z nich zrejmé, že
sa cena za vývoz a uloženie komunálneho odpadu zvýši približne o 15 až 20% z terajšej ceny
čo pre obec znamená navýšenie ceny za odvoz a uloženie komunálneho odpadu o viac
ako 1 200 €. Ďalej pracovníčka obce upozornila aj na občanov, ktorí dlhodobo neplatia daň
z nehnuteľnosti a taktiež ani poplatky spojené s komunálnym odpadom. Zástupca starostu Ing.
Bohuš Jakuboc sa opýtal v akej sume sú tieto nedoplatky na čo zareagoval Marián Hotovčin
a ten požiadal pracovníčku aby konkretizovala domácnosti a aj čiastky, ktoré sa týkajú
nedoplatkov. Pracovníčka obce prečítala menovite domácnosti, ktoré dlhodobo neplatia
miestne poplatky a poplatky za komunálny odpad, ich dlh v súčasnosti predstavuje spolu
1 877,69 €. Július Pallai sa opýtal akým spôsobom sme oboznámili týchto „neplatičov“ o ich
podlžnostiach na čo mu odpovedala, že niekoľkokrát sme zasielali Výzvy na zaplatenie
nedoplatku, kde bola ponúknutá aj možnosť splácania dlhu a zdôraznila aj fakt, niektorí
zásielky, kde obec figuruje ako odosielateľ už ani nepreberajú. Obec nakoľko nechcela zhoršiť
ich sociálnu situáciu nepristúpila k vymáhaniu mimo súdnou cesto prostredníctvom exekúcie.
Poslanci však doporučili aby obec zaslala posledný krát Výzvu na zaplatenie nedoplatku a ak
na to občania nebudú reagovať má pristúpiť k vymáhaniu nedoplatku mimo súdnou cestou
prostredníctvom exekúcie.
Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:
a) Berie na vedomie
Návrh VZN k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
b) Schvaľuje
Návrh VZN k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Hlasovalo za: 6 (Dušan Bálint, Michal Doro, Marián Gajdoščík, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš
Jakuboc, Július Pallai)
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 6. Interpelácie
Žiadny z poslancov nevyužil možnosť interpelácie.

K bodu 7. Diskusia
Poslanci obecného zastupiteľstva diskutovali o novoročnom stretnutí so staršími občanmi obce
a stanovili dátum konania stretnutia na 20. januára 2019. Odsúhlasili kultúrny program, kde
navrhli aby bol oslovený folklórny súbor Svojina. Ďalej diskutovali o príprave Mikuláša,
nakoľko akciu Mikuláš usporiada tohto roku obec Tušická Nová Ves navrhli aby sa rozdali
balíčky deťom vo veku od 0 do 3 rokov.
K bodu 8. Záver
Predsedajúci sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 20.30 hod.
Zapísala: Ing. Simona Paľová
Overovatelia:
Michal Doro

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

Július Pallai

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

MVDr. Ján Záhorský
starosta obce

V Tušiciach, 2. november 2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 38/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 2.11.2018
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 2.11.2018,

schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 2.11.2018.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 2.11.2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 39/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 2.11.2018
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
určenie zapisovateľa – Ing. Simona Paľová,

schvaľuje
overovateľov zápisnice: Michal Doro, Július Pallai.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 2.11.2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 40/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 2.11.2018
K bodu 4: Informácie k realizovaným a pripravovaným projektom
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informácie k realizovaným a pripravovaným projektom.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 2.11.2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 41/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 2.11.2018
K bodu 5: VZN k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
Návrh VZN k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,

schvaľuje
VZN k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 25.09.2018

