
Zápisnica 

Z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves, ktoré sa konalo 
28.12.2015 o 16.30 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 návrhu rozpočtu na obdobie rokov 2016-2018 
5.   Diskusia 
6.   Záver 
 
K bodu 1/ 
 Otvorenie zasadania OZ urobila starostka obce Ing. Jarmila Vaľovská. Oboznámila prítomných 
poslancov s návrhom programu zasadania. Program rokovania OZ bol jednohlasne schválený.   
/ Za hlasovalo: 6 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu 2/ 
    Zapisovateľka zápisnice – p. Agáta Jurková, pracovníčka obecného úradu 
    Overovatelia zápisnice –  p. Milan Bálint, p. Andrej Habura 
    Hostia: Ján Jurčo 
/ Za hlasovalo: 6 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu 3/  
Kontrolu plnenia uznesení urobila starostka obce. Úlohy boli splnené v plnom rozsahu.  
 
K bodu 4/ 
Starostka obce informovala prítomných s návrhom rozpočtu na roky 2016 – 2018 s tým, že stanovený 
rozpočet zastupiteľstvo schválilo.  
/ Za hlasovalo: 6 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
K bodu 5/ 
V tomto bode sa prerokovalo s p. Jurčom parkovanie motorových vozidiel firmy Fúra s.r.o. v uličke za 
barom. Starostka informovala prítomného p. Jurča o možnosti parkovania vozidiel na parkovisku 
Agrovesu. V diskusii vystúpil p. Čačko s tým, že aj keď p. Jurčo upravuje za parkovaním terén, predsa 
sa na cestu navozí veľa blata p. Jurčo s tým nesúhlasí, lebo za sebou terén upratuje a čistí cestu. Vraj 
tam parkovať z pohľadu dopravnej polície môže. Ale starostka oponovala, že z pohľadu životného 
prostredia nemôže parkovať na tomto mieste. P. Jurčovi sa to nepáči a s návrhom starostky 
a námietkami p. Čačku nesúhlasí. P. Jurčo povedal, že parkovať bude na svojej záhrade, ale len do 
doby kedy nezistí, že nejaké auto parkuje na verejnom priestranstve. Potom aj on začne parkovať na 
tom istom mieste, kde doteraz, teda na verejnom priestranstve. P. Jurčo si upravil plochu na 
parkovanie na záhrade, dal si urobiť mostík, ktorý spevnil. Štrk, ktorým spevnil plochu, na ktorej 
doteraz parkoval, vyvezie preč. Nenechá tam nič. Poukazoval na parkovanie iných motorových 
vozidiel na uličke. Zobral to veľmi osobne – že je to namierené voči nemu ako osobe. P. Čačko 
konštatoval, že stav vozovky na uličke je veľmi zlý.  
Starostka to zhrnula tak, že on tam už parkovať nebude. Nikto nemá nič proti p. Jurčovi, ako osobe, 
ale iba proti parkovaniu. Parkovať nebude ani na parkovisku Agrovesu – aby mu niekto nekradol 
naftu alebo baterku. Škoda, že sa neprizvali všetci, čo parkujú na verejných priestranstvách aj p. Jurčo 
by to zobral inač.  



Po odchode p. Jurča poslanec Bálint konštatoval, že je potrebné prijať jednotné stanovisko na 
problém parkovania motorových vozidiel na verejných priestranstvách. Toto stanovisko musí platiť 
pre všetky motorové vozidlá firmy Fúra ale aj autobusu p. Nováka. Problém však je iba s lokalitou, 
kde parkuje Jurčo. Ostatné vozidlá parkujú v lokalitách, kde sa nikto nesťažuje a nikomu nevadí 
parkovanie.  
 
Ing. Varga – určiť lokalitu, v ktorej sa nesmie parkovať. Aby sa vzťahy nevyhrotili, lebo p. Jurčo bude 
teraz poukazovať na parkovanie ostatných.  
 
K bodu 5/ 
Štvorkolka – rýchla jazda po ceste, po cintoríne ale aj po poľných cestách a vyvezie blato na cestu. 
Upozorniť písomne p. Martina Kočiša na jazdu po obci.  
 
K bodu 6/ 
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila program rokovania.  
 
 
Zapisovateľka: Jurková Agáta      .................................................... 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Milan Bálint         ........................................... 
 
 
                                          Andrej Habura      ............................................ 
 
 
 
 .......................................................... 
   Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                    starostka obce Tušická Nová Ves  
 
V Tušickej Novej Vsi dňa 28.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE 
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi 

Zo dňa 28.12.2015 
 

Uznesenie č. 26/2015 
 

Berie na vedomie: 
a/ kontrolu plnenia uznesení 
 

Schvaľuje: 
a/ za zapisovateľa zápisnice p. Jurkovú a za overovateľov zápisnice p. M. Bálint a p. A. Habura 
/ Za hlasovalo: 6 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
b/ návrh rozpočtu na rok 2016 a berie na vedomie návrh na roky 2017 a 2018 
/ Za hlasovalo: 6 poslancov                   Zdržalo sa :  0 poslancov                  Proti : 0 poslancov/ 
 
Ukladá:  
a/ najprv upozorniť majiteľa firmy Fúra s.r.o., upozorniť p. Nováka na parkovanie pred MŠ na 
parkovanie autobusu na inom mieste a parkovanie fekálneho vozidla p. Čačku. Parkovanie na 
nespevnenej ploche, na verejnom priestranstve a v určenej lokalite.  
 
Ak nedôjde k náprave vypracovať VZN k parkovaniu motorových vozidiel na verejnom 
priestranstve.  
 
 
 
 
Zapisovateľka:  Jurková Agáta              .................................................... 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  M. Bálint             .......................................   
 
 
                                              Andrej Habura   .......................................       
 
 
 
 
 
 .......................................................... 
   Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                    starostka obce Tušická Nová Ves  
V Tušickej Novej Vsi dňa 28.12.2015 


