
                       Zápisnica  

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.06.2017 o 17:00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu       
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania:  
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu a kontrola plnenia uznesení 
4. Prejednanie vzniku združenia obcí 
5. Informácia o registrácií futbalového klubu OŠK Tušice – Tušická Nová Ves 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 
 
K bodu 1/ 
Starostka obce privítala prítomných poslancov a hostí.  
 
K bodu 2/ 
Za zapisovateľku bola určená p. Bodnárová a za overovateľov zápisnice boli zvolení: Martin Habura, 
Milan Bálint.   
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 3/ 
Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené v plnom 
rozsahu. Dala hlasovať za návrh programu zasadnutia OZ. Keďže nikto nemal doplňujúce návrhy,  bol 
program zasadnutia jednohlasne schválený.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
Prizvaní hostia: Peter Škultéty  
 
K bodu 4/ 
V tomto bode starostka informovala prítomných o potrebe založenia združenia minimálne 4 obcí, ak sa 
chceme uchádzať o grant pre obstaranie kompostérov do domácností. Vysvetlila potrebu vzniku 
združenia kvôli nízkemu počtu obyvateľov vo všetkých obciach. Členmi združenia by boli obce : Bánovce 
nad Ondavou, Horovce, Tušická Nová Ves a Tušice. Poslanci súhlasili so založením združenia obcí 
s názvom Regionálne združenie obcí Ondava.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
Súčasne starostka dala hlasovať za zmluvu so stanovami o založení združenia. 
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 5/ 
V tomto bode starostka obce vyzvala p. Škultétyho, aby informoval poslancov o pokračovaní činnosti 
klubu OŠK Tušice – Tušická Nová Ves. V krátkej informácii objasnil obnovenie činnosti klubu, trénovanie 



hráčov a vyjadril požiadavku ohľadom podpory klubu zo strany obce. Starostka obce ho vyzvala, aby 
konkretizoval čo všetko zahŕňa podpora zo strany obce. P. Škultéty zhrnul podporu do štyroch bodov na 
obdobie od júla do konca roka 2017 a to konkrétne: doprava na zápasy asi 400,- €, plat hospodárovi 
400,-€, prestup hráčov 300,-€ a jedna sada futbalového výstroja pre žiakov – asi 300,- €. Po prednesení 
týchto požiadaviek p. Škultéty odišiel a nastala živá diskusia zo strany poslancov. P. Čačko postavil 
požiadavky klubu na úroveň požiadaviek klubu STO a súboru Novešan. Povedal, že ak obec podporí OŠK, 
takú istú sumu budú požadovať aj ostatné činné kluby v obci. Poslanec Bálint sa vyjadril, že ak nemáme 
na to financie, nebudeme nikoho podporovať. P. Vaľovský zastával názor, že v súčasnosti máme 
rozpočet nastavený tak, že musíme hľadať možnosť ako presunúť financie. K tomuto názoru sa 
priklonila aj poslankyňa Bodnárová. Poslanec Varga vyjadril názor, že osobne by radšej videl upravenú 
cestu za kultúrnym domom ako gól v bránke Tušíc, ale treba nájsť spôsob, ako podporiť aj klub, pretože 
futbalové zápasy sú atraktívne a tradičné pre obe obce. P. Čačko pripomenul, že financie potrebujeme 
na zakúpenie lehátok do škôlky, na ktoré tiež nemáme rozpočet. Kladne na podporu OŠK sa vyjadrili aj 
poslanci Habura Andrej a Habura Martin. Starostka navrhla, aby sa poslanci zamysleli nad návrhom, že 
spolu s ekonómkou by prehodnotili podporu pre OŠK aspoň vo výške 300,- €. A starostka sa bude snažiť 
získať financie aspoň prostredníctvom sponzorstva. Nezabudla pripomenúť, že obec čaká finančne 
náročná akcia Deň Novešanov. Ak by sa uvažovalo o podpore klubu OŠK bolo by to v mesiacoch od 
októbra. Poslanci hlasovali za návrh p. Škultétyho o okamžitej finančnej podpore pre OŠK z prostriedkov 
obce.  
Za hlasovalo: 3 poslancov 
Proti: 4 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 6/ 
V tomto bode poslanci nemali žiadne návrhy ani pripomienky.  
 
K bodu 7/ 
V tomto bode starostka konštatovala, že naďalej pracujeme na projektoch, čo sa týka rekonštrukcie 
Materskej školy aj ostatných obecných budov, spolupracuje s firmami na vypracovaní ponúk na 
rekonštrukciu miestnej komunikácie v uličke za kultúrnym domom a parkovisku pred ZŠ.   
 
K bodu 8/ 
Starostka sa prítomným poďakovala za účasť. 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   Habura Martin                                             .................................................. 
 
 
                                            Milan Bálint                                                  .................................................. 
 
 

V Tušickej Novej Vsi 23.06.2017                                                                  

                                                                                                              

 

                                                                                                                             Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                      starostka obce Tušická Nová Ves 
 



                                                                          UZNESENIE  

                        z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi  

                                                                 zo dňa 21.06.2017 
 
                                                             Uznesenie č. 04/2017 
 
OZ:  
Berie na vedomie:  
a/ kontrolu plnenia uznesení 
 
Schvaľuje:  
a/ za zapisovateľa zápisnice p. Bodnárová 
    /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
b/ za overovateľov zápisnice : Habura Andrej, Milan Bálint 
    /za hlasovali:   7               proti:      0          zdržali sa:   0/ 
c/ program zasadnutia 
   /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
d/ založenie združenia obcí Bánovce nad Ondavou, Horovce, Tušická Nová Ves a Tušice s názvom 
Regionálne združenie obcí Ondava 
/za hlasovali:   7               proti:      0          zdržali sa:   0/ 
e/ zmluvu o založení združenia obcí Bánovce nad Ondavou, Horovce, Tušická Nová Ves a Tušice 
s názvom Regionálne združenie obcí Ondava a zároveň schvaľuje vklad na založenie združenia v čiastke 
2 000 € 
/za hlasovali:   7               proti:      0          zdržali sa:   0/ 
 
 
Neschvaľuje:  
g/ návrh p. Škultétyho o okamžitej finančnej podpore pre OŠK z prostriedkov obce 
/za hlasovali:   3              proti:      4          zdržali sa:   0/ 
 
 
 
 
 
 
V Tušickej Novej Vsi 21.06.2017 

 

 

 

                                                                                                                        Ing. Jarmila Vaľovská             
                                                                                                              starostka obce Tušická Nová Ves                 


