
                                                                              Zápisnica  

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20.10.2017 o 17:00 hod. v zasadačke    
                                                                     Obecného úradu       
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 

Návrh programu zasadnutia:  
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu a kontrola plnenia uznesení 
4. Informácia o projektoch 
5. Vyúčtovanie Dňa Novešanov 
6. Dodatok k správnym poplatkom za výrub drevín pre právnické osoby 
7. Prerokovanie žiadostí 
8. Zmluva o prevádzkovaní predajne COOP JEDNOTA 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 
 

 

K bodu 1/ 
Starostka obce privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
K bodu 2/ 
Za zapisovateľku bola určená p. Jurková a za overovateľov zápisnice boli zvolení: M. Bodnárová, Ing. Marek Varga.  
Za hlasovalo: 5 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 3/ 
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s programom rokovania OZ. Program rokovania bol jednohlasne 
schválený 
Za hlasovalo: 5 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
Starostka obce vykonala kontrolu plnenia uznesení a konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli 
splnené.  
 
K bodu 4/ 
Starostka obce informovala o rozpracovaných projektoch 

- Stavebných prácach pred obecným úradom, výsadbe zelene 

- Projekt DS – zmeny a rozsah projektu, úpravy okolitého priestranstva,  

- Projekt MŠ – čakáme na záverečné vyhodnotenie 

- Odbočovací pruh a autobusová zástavka pri kultúrnom dome a riešenie cesty ku 6 b.j. Je potrebné vyriešiť 

čelový priepust 

- Rekonštrukcia pôvodnej požiarnej zbrojnice a vypracovaný projekt v priestoroch za Kultúrnym domom v 

rozmeroch 6x7 m – rozpočet 30 000 €.  

K bodu 5/ 
Starostka obce predniesla poslancom vyúčtovanie akcie Dňa Novešanov. Vyzdvihla vysokú aktivitu zo strany poslanca 

Ing. Mareka Vargu, ktorý zabezpečil najviac finančných sponzorov. Starostka konštatovala, že občania boli s touto 



akciou spokojní a podotkla, že v budúcnosti ak chceme ďalej organizovať takúto akciu, musíme v rozpočte vyčleniť 

vyššiu sumu. Výdavky na túto akciu boli vo výške 3276 €. 

K bodu 6/ 
Starostka obce oboznámila prítomných, že doterajší poplatok za výrub stromov a drevín pre právnické osoby nebol 

v súlade so Zákonom o správnych poplatkoch  č. 145/1995 Z.z. . Starostka preto informovala poslancov, že poplatok 

za povolenie výrubu stromov pre fyzickú osobu je 10,00 € a pre právnické osoby 100,00 € .  

K bodu 7/ 
Prerokovanie žiadosti: 
OŠK Tušice-Tušická Nová Ves podal žiadosť o príspevok na členský poplatok za hráčov – zoznam je prílohou žiadosti 
a to vo výške 314 €. Žiadosť bola jednohlasne schválená .  
Za hlasovalo: 5 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 

K bodu 8/ 
Starostka obce informovala o podpísaní zmluvy o prenájme obecných priestorov COOP Jednote, ktorá je potrebná 
k napojeniu sa na inžinierske siete. Celkové náklady preinvestované do budovy zo strany COOP Jednota boli vo výške 
32 529 € (faktúry sú súčasťou zmluvy). Spoločnosť COOP Jednota požadovala zakotviť v zmluve záväzok obce, že obec 
nebude súhlasiť s prevádzkou iného obchodného reťazca ako je Jednota. Starostka daný návrh odmietla, pretože 
nevie ani ona, ani poslanci zaručiť či po dobu 15 rokov nevznikne potreba a požiadavky zo strany občanov.  K danej 
dobe nájmu sa vyjadril p. Varga, ktorý zdôraznil nadsadenú sumu investovanú do budovy a požaduje, aby dodatkom 
k Nájomnej zmluve bolo zabezpečené, aby COOP Jednota neukončila predčasne nájom a tým by obci vznikla 
povinnosť uhradiť preinvestovanú sumu po odčítaní amortizácie. Táto úloha bola daná starostke obce na 
prejednanie tejto veci s právničkou.  
Za hlasovalo: 5 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 

 

K bodu 9/ 
V tomto bode bola prerokovaná a schválená Dokumentácia na úseku hospodárskej mobilizácie a Pomocná 
dokumentácia krízového štábu obce vrátane všetkých príloh. Ďalej  bolo schválené Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 
zo dňa 02.10.2017.  
Za hlasovalo: 5 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
Ďalej bola prerokovaná a schválená zmena rozpočtu pre ZŠ a MŠ v Tušickej Novej Vsi nasledovne: Použitie finančných 
prostriedkov – bežných príjmov školských zariadení /MŠ, ŠJ a ŠKD/ na úhradu kapitálového výdavku /nákup 
umývačky riadu pre ŠJ pri MŠ v Tušickej Novej Vsi/ v čiastke 2065,- €.  
Za hlasovalo: 5 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
 

 

K bodu 10/ 
Starostka a poslanci zablahoželali k životnému jubileu p. Čačkovi.  
 
 
 
 
 



K bodu 11/ 
V tomto bode starostka konštatovala, že boli vyčerpané všetky body zasadnutia, poďakovala prítomným poslancom 
a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   Milena Bodnárová                                  .................................................. 
 
 
                                             Ing. Marek Varga                                  .................................................. 
 
 

V Tušickej Novej Vsi 20.10.2017                                                                  

                                                                                                              

 

                                                                                                                            Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                      starostka obce Tušická Nová Ves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                UZNESENIE  

                                  z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi  

                                                                           zo dňa 20.10.2017 

 
                                                             Uznesenie č. 06/2017 
 
OZ:  
Berie na vedomie:  
K bodu 1/ 
 kontrolu plnenia uznesení 
K bodu 5/ 
 navýšenie rozpočtu pre budúci rok na akciu Deň Novešanov 
K bodu6/ 
Poplatok za povolenie na výrub drevín pre právnické a fyzické osoby 
 
Schvaľuje:  
K bodu 2/ 
a/ za zapisovateľa zápisnice p. Jurková 
    /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
b/ za overovateľov zápisnice : Milena Bodnárová, Ing. Marek Varga 
    /za hlasovali:   5              proti:      0          zdržali sa:   0/ 
K bodu 3/ 
 program zasadnutia 
   /za hlasovali:   5                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
K bodu 7/ 
Príspevok pre OŠK Tušice – Tušická Nová Ves za členský poplatok za hráčov vo výške 314 € 
/za hlasovali:   5               proti:      0          zdržali sa:   0/ 
K bodu 8/ 
Dodatok k zmluve o nájme medzi obcou a COOP Jednotou 
/za hlasovali:   5               proti:      0          zdržali sa:   0/ 
K bodu9/ 
a/ Dokumentácia na úseku hospodárskej mobilizácie a Pomocná dokumentácia krízového štábu obce vrátane 
všetkých príloh  
/za hlasovali:   5               proti:      0          zdržali sa:   0/ 
b/ Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 zo dňa 02.10.2017 
/za hlasovali:   5               proti:      0          zdržali sa:   0/ 
c/ Zmena rozpočtu pre ZŠ a MŠ v Tušickej Novej Vsi nasledovne: Použitie finančných prostriedkov – bežných príjmov 
školských zariadení /MŠ, ŠJ a ŠKD/ na úhradu kapitálového výdavku /nákup umývačky riadu pre ŠJ pri MŠ v Tušickej 
Novej Vsi/ v čiastke 2065,- €.  
/za hlasovali:   5               proti:      0          zdržali sa:   0/ 
 
 
Ukladá:  
K bodu 8/ 
Starostke obce vypracovať spolu s právničkou dodatok k Zmluve o nájme s COOP Jednotou.  
 
 
 
V Tušickej Novej Vsi 20.10.2017 

 

                                                                                                                      Ing. Jarmila Vaľovská             

                                                                                                              starostka obce Tušická Nová Ves                 


