
Zápisnica 

Z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves, ktoré sa konalo 

23.4.2015o 16,30 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Prejednanie a schválenie veci: „Projektové zámery obce z „Programu rozvoja vidieka“ 
4. Diskusia 
5. Záver 
 

K bodu 1/ 
 Starostka obce privítala prítomných na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Prítomných bolo 7 poslancov a je uznášania schopné. Prítomní poslanci odsúhlasili program 
rokovania s hlavným bodom programu č. 3 – Projektové zámery obce z „Programu rozvoja vidieka“. 
Za hlasovalo:   7 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
Proti:   0 poslancov 
 
K bodu 2/ 
     Zapisovateľka zápisnice – p. Jarmila Kolesárová 
     Overovatelia zápisnice – P. Peter Čačko a Ing. Marek Varga 
Za hlasovalo:   7 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
Proti:   0 poslancov 
 
K bodu 3/ 
     V danom bode starostka obce informovala o spracovanej štúdií projektovej dokumentácie na 
realizáciu verejného priestranstva pri dome smútku včítane vyriešenia parkovísk pri rim.kat. kostole  
a dome smútku, premostenie – lávkou cez kanál a tým prepojenie objektov – kostol – dom smútku 
a cintorín. Premostenie resp. lávku cez kanál pri komunikácií. Prestrešenie a fasáda na dome smútku. 
Ďalšou alternatívou je riešenie verejného priestranstva pri KD. Vzhľadom na to, že doposiaľ nie sú 
známe podmienky výzvy týkajúce sa maximálnej výšky projektu, nie je možné stanoviť rozsah aktivít 
s tým, aby bola dodržaná podmienka neprekročenia maximálnej výške nenavrátneho finančného 
príspevku.  
Za hlasovalo:   7 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
Proti:   0 poslancov 
 
Zapisovateľka: 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
                                                                                                                Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                    starostka obce 



U Z N E S E N I E 
Z mimoriadného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi 

zo dňa 23.4.2015 
 
Obecné zastupiteľstva  na svojom mimoriadnom zasadnutí: 
 
 

S c h v a ľ u j e : 
Uznesením č. 19/2015 

k bodu č. 3:  
Spracovanie projektovej dokumentácie v zmysle spracovanej štúdie s predpokladanou hodnotou 
zákazky 166000 € bez DPH. 
Za hlasovalo:   7 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
Proti:   0 poslancov 
 
 
 
V Tušickej Novej Vsi 24.4.2015 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Čačko ................................. 
 
                                            Ing. Marek Varga ........................ 
 
Zapisovateľka: Jarmila Kolesárová ................................... 
 
 
 
                                                                                                            Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                  starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


