
 
Zápisnica 

 
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Tušická Nová Ves, ktoré sa konalo  

30. august 2016 o 17.30 hodine v zasadačke Obecného úradu. 
 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia :  
 

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Prejednanie žiadosti Základnej školy s Materskou školou Tušická Nová Ves o zriadenie 

dvoch oddelení v Materskej škole. 
4. Informácia o podaných projektoch 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
 
K bodu  1.  
Starostka obce privítala prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 
 
K bodu  2. 
Zapisovateľka zápisnice – p. Ing. Vaľovská Jarmila 
Overovatelia zápisnice – Ondrej Habura, Ing. Michal Vaľovský 
Za hlasovalo: 6 poslancov 
Proti:  0 poslancov 
Zdržalo sa:  0 poslancov 
 
K bodu  3. 
 
V tomto bode, starostka obce Ing. Vaľovská Jarmila, oboznámila prítomných poslancov so 
žiadosťou Základnej školy s Materskou školou Tušická Nová Ves o zriadenie dvoch 
oddelení v Materskej školy v Tušickej Novej Vsi z týchto dôvodov: 
 
V súlade so zákonom 245/2008, ktorý bol aktualizovaný zákonom č. 324/2012 Z.z. je 
najvyšší stanovený počet detí v jednom oddelení materskej školy 21. Zriaďovateľ môže 
povoliť zvýšiť tento počet o 3 deti. 
 
Počet zapísaných detí v MŠ Tušická Nová Ves pre šk.rok 2016/2017 je 29, z toho je 5 detí 
dvojročných, ktoré si vyžadujú zo strany pedagogického zamestnanca zvýšenú pozornosť 
a starostlivosť. 
 
V prípade ak sú v materskej škole zaradené deti mladšie ako 3 roky, zvýši sa prepočítaný 
počet žiakov o 1 za každé dieťa. Stav v MŠ – fyzický stav 29 detí, prepočítaný stav 34 –
detí. 
  
Z listu ZŠ s MŠ vyplýva, že navýšený počet detí predstavuje vysoké riziko ohrozenia 
zdravia detí.   

Poslanci k tejto veci prijali nasledovné stanovisko : 



- Súhlasí so zriadením dvoch oddelení, ale iba v obmedzenom režime, t.j.,  počas 
doobedňajšej činnosti, kedy sú plnené hlavné ciele výchovno – vzdelávacieho 
procesu v predškolskom zariadení. Odporúča vytvoriť 2 skupiny detí – v prvej skupine 
budú zaradené 2-4 ročné detí, v druhej skupine budú zaradené detí predškolského 
veku, t.j. 5-6 ročné detí.  

- Obecné zastupiteľstvo Tušická Nová Ves odporúča riaditeľstvu ZŠ s MŠ v Tušickej 
Novej Vsi posilniť pedagogický dozor prostredníctvom aktivačnej činnosti. Vzhľadom 
na obmedzený rozpočet obce, Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi uznesením 
č. 5/2016 schválilo prijať kvalifikovanú pedagogickú silu na 60% úväzok.     

Za hlasovalo: 6 poslancov 
                      Proti:  0 poslancov 
                      Zdržalo sa:  0 poslancov 

 
K bodu  4. 
V tomto bode starostka informovala o možnosti podania žiadosti o poskytnutie podpory 
formou dotácie  v rámci Programu obnovy dediny s názvom projektu: Úprava verejného 
priestranstva“. Spracovanie projektu uskutoční Ing. Arch. Ján Jakubčík vo finančnej 
čiastke 300,-€. Poslanci s podaním žiadosti v plnom rozsahu súhlasia. Ďalšou žiadosťou, 
ktorá je predmetom formy dotácie na rok 2017 z Environmentálneho fondu je projekt 
pod názvom: „Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku – odvodňovacie žlaby“ vo 
výške 78 888,- Eur s 5% spoluúčasťou.  
Za hlasovalo: 6 poslancov 

                      Proti:  0 poslancov 
                      Zdržalo sa:  0 poslancov 

 
K bodu 5. 
V tomto bode nemali poslanci žiadne diskusné príspevky.  
 
K bodu 6. 
 Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť. 
 
  

 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 
 
 
 
 
 
 
 
V Tušickej Novej Vsi  30.08.2016                                                         Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                            starostka obce Tušická Nová Ves 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE 
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi 

Zo dňa 30.08.2016 
 
 

Uznesenie č.05 /2016 
 
 
 
Schvaľuje: 
 
a/  za zapisovateľa zápisnice Ing. Jarmila Vaľovská  
   / Za hlasovalo:   6 poslancov                Proti:   0 poslancov          Zdržalo sa:   0   poslancov/ 
 
b/  za overovateľov zápisnice  Ondrej Habura, Ing. Michal Vaľovský, 
     / Za hlasovalo:   6 poslancov                Proti:   0 poslancov          Zdržalo sa:   0   poslancov/ 
 
c/ Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením dvoch oddelení, ale iba v obmedzenom režime t.j. 
počas doobedňajších činnosti. Obecnú zastupiteľstvo odporúča riaditeľstvu ZŠ a MŠ v Tušickej Novej 
Vsi posilniť pedagogický dozor prostredníctvom aktivačnej činnosti. OZ schválilo prijať kvalifikovanú 
pedagogickú silu na 60% úväzok.  
   / Za hlasovalo:   6 poslancov                Proti:   0 poslancov          Zdržalo sa:   0   poslancov/ 
 
d/ podanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 
s názvom projektu: „Úprava verejného priestranstva“. Spracovanie projektu uskutoční Ing. arch. Ján 
Jakubčík vo finančnej čiastke 300,- €. Poslanci s podaním žiadosti v plnom rozsahu súhlasia. Ďalšou 
žiadosťou, ktorá je predmetom formy dotácie na rok 2017 z Environmentálneho fondu je projekt pod 
názvom: „Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku – odvodňovacie žľaby“ vo výške 78 888,- 
Eur s 5% spoluúčasťou.  
   / Za hlasovalo:   6 poslancov                Proti:   0 poslancov          Zdržalo sa:   0   poslancov/ 
 
 
 
 
 
 
 V Tušickej Novej Vsi 30.8.2016                                          Ing. Vaľovská Jarmila 
                                                                                                          Starostka obce 
 


