
Zápisnica 

Z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves, ktoré sa konalo 
14.08.2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 
 
1.   Otvorenie 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.   Kontrola plnenia uznesení 
4.   Schválenie VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce 
5.   Prejednanie zmluvy medzi obcou a organizáciou Kromka – stacionár 
6.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k správe za rok 2014 
7.   Prejednanie programu osláv „Dňa Novešanov“ dňa 22.08.2015 
8.   Rôzne 
9.   Záver 
 
K bodu 1/ 
     Starostka obce privítala prítomných na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva. Prítomných 
bolo  5 poslancov a  obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní poslanci odsúhlasili 
programom rokovania.  
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu 2/ 
    Zapisovateľka zápisnice – p. Kolesárová Jarmila  
    Overovatelia zápisnice –  Ing. Vaľovský Michal, p. Milena Bodnárová 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu 3/  
Starostka obce urobila kontrolu plnenia uznesení. Konštatovala, že uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí OZ boli splnené. 
 
K bodu 4/ 
Starostka obce informovala prítomných o VZN obce o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach na území našej obce Tušická Nová Ves. Poslanci si pozorne vypočuli VZN 
a jednohlasne ho schválili.  
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
  
K bodu 5/ 
Starostka obce informovala prítomných poslancov o pripravovanej zmluve ohľadom zriadenia 
denného stacionára v kultúrnom dome. Žiadateľom je KROMKA n.o., Udavské 401, Humenné a po 
oboznámení sa s úpravou Nájomnej zmluvy, podľa pripomienok a úprav starostky obce, poslanci 
schválili postup ďalších prác na zriadení denného stacionára v Kultúrnom dome Tušická Nová Ves.  
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu 6/ 
Obecné zastupiteľstvo schválilo prednesenú správu hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za 
rok 2014.  
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 



K bodu č. 7/ 
Starostka obce v tomto bode načrtla priebeh osláv obce „Dňa Novešanov“, ktoré by sa mali konať 
22.augusta na športovom ihrisku pri základnej škole. Jednanie sa týkalo programu a rozdelení 
jednotlivých úloh počas tohto dňa. Poslanci sa uzhodli jednohlasne na programe osláv /viď program/. 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu 8/ 
V tomto bode nemali poslanci žiadne ďalšie návrhy a pripomienky.  
 
K bodu 9/ 
Starostka obce skonštatovala, že boli vyčerpané všetky body podľa predpísaného programu 
a poďakovala prítomným poslancom. 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Kolesárová Jarmila     .................................................... 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Milena Bodnárová   ........................................... 
 
 
                                           Ing. Vaľovský Michal   ............................................ 
 
 
 
 
 
 .......................................................... 
   Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                    starostka obce Tušická Nová Ves  
 
V Tušickej Novej Vsi dňa 14.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE 
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi 

Zo dňa 14.08.2015 
 

Uznesenie č. 23/2015 
 
Berie na vedomie: 
 
a/ kontrolu plnenia uznesení 
 
 
Schvaľuje: 
a/ za zapisovateľa zápisnice p. Kolesárovú a za overovateľov zápisnice Ing. Michal Vaľovský a Milena 
Bodnárová 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
b/ VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
c/ Program osláv na 22.08.2015 „Deň Novešanov“, prerokovanie programu, určenie úloh 
a sponzorská výpomoc 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
d/ OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2014 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
e/ Zmluvu o zriadení denného stacionára v kultúrnom dome Tušická Nová Ves 
/ Za hlasovalo: 5 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
 
 

 

Zapisovateľka:  Kolesárová Jarmila           .................................................... 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Milena Bodnárová   ........................................... 
 
 
                                           Ing. VAľovský Michal   ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .......................................................... 
   Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                    starostka obce Tušická Nová Ves  
 
V Tušickej Novej Vsi dňa 14.08.2015 


