
                       Zápisnica  

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 05.06.2017 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. Prerokovanie nájmu budovy starej školy 
5. Schválenie záverečného účtu 
6. Informácia o výške školného v Materskej škole 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 
 
K bodu 1/ 
Starostka obce privítala prítomných poslancov. 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: PhDr. Holonič  
 
K bodu 2/ 
Za zapisovateľku bola určená p. Kolesárová a za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Marek Varga, 
Ing. Michal Vaľovský.  
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.  
 
K bodu 4/ 
Na zasadnutie bol prizvaný záujemca o prenájom budovy starej školy na denný stacionár PhDr. Holonič. 
Oboznámil poslancov s činnosťou v dennom stacionári, ktorý bude slúžiť na sociálne účely. Informoval 
poslancov o ich podmienkach v dennom stacionári – priestory našej starej školy mu vyhovujú kapacitne 
pre 35 osôb. Na to reagovali poslanci : p. Čačko Peter sa opýtal, čo ak nebude dostatok klientov. P. 
Holonič odpovedal, že je možné doplniť klientov aj z iných obcí. Pre fungovanie stacionára bude 
potrebných 6 zamestnancov, prioritou je zamestnať našich občanov, pokiaľ splnia všetky vzdelanostné 
podmienky. Zároveň padla otázka, že koľko to bude stáť klientov. Čo sa týka vstupných prehliadok 
klientov, všetko bude hradené z prostriedkov stacionára. P. Habura Andrej sa pýtal  koľko bude stáť 
jeden obed. P. Holonič odpovedal, že obedy sú dovážané približne v hodnote 1,50 € za obed. Táto 
finančná čiastka platí v súčasnosti a do budúcna sa môže upraviť podľa aktuálnych podmienok. 
Starostka konštatovala, že pokiaľ dôjde k schváleniu prevádzky denného stacionára, nájomná zmluva sa 
uzavrie na dobu 10 rokov a bude sa prejednávať na najbližšom zasadnutí. P. Milan Bálint vyjadril 
nespokojnosť  s tým p. Holonič – záujemca o prevádzku denného stacionára, nemal pripravený žiaden 
návrh rozpočtu k stavebným úpravám ani žiadnu správu o činnosti. Konštatoval, že z jeho pohľadu nebol 
pripravený. P. Bálint dal otázku, akú výšku finančných prostriedkov je ochotný na rekonštrukciu danej 



budovy investovať. P. Holonič povedal, že to nemá presne vyčíslené, ale jeho odhad je okolo 10 000,- €. 
Zároveň oboznámil prítomných poslancov, že prevádzkuje aj iné stacionáre – 3 stacionáre , teda má 
bohaté skúsenosti s ich činnosťou. P. Milena Bodnárová argumentovala, že nesúhlasí s presťahovaním 
predajne Jednoty z priestorov starej školy do priestorov fitness miestnosti, radšej nech sa tu vybuduje 
hoci aj GVP predajňa. P. Martin Habura argumentoval, že sme priestory fitness sľúbili mládeži a 
v prípade že sa tam presťahuje predajňa Jednoty, mladí opäť nebudú mať k dispozícii žiadne priestory. 
P. Varga Marek konštatoval, že ak nevyužijeme túto možnosť – záujem p. Holoniča o prevádzkovanie 
denného stacionára v priestoroch starej školy, budova starej školy schátra. Starostka oboznámila 
poslancov, že čo sa týka presťahovania predajne Jednoty do fitness miestnosti, predstavitelia Jednoty 
konštatovali, že priestory im rozmerovo vyhovujú a sú pripravení hneď realizovať rekonštrukciu týchto 
priestorov pre účely predajne Jednoty. Po tejto diskusii poďakovala starostka p. PhDr. Holoničovi za 
účasť a rozlúčili sa. Potom starostka vyzvala prítomných poslancov k hlasovaniu o prenájme budovy 
starej školy pre účely denného stacionára.  
Za hlasovalo: 4 poslancov 
Proti: 2 poslancov 
Zdržalo sa: 1 poslanec 
Týmto hlasovaním bol prenájom starej školy na účely stacionára schválený.  Podmienky nájmu 
a nájomná zmluva sa prejednajú na základe konzultácie s právničkou s tým, aby do podmienok 
nájomnej zmluvy bola zapracovaná podmienka – v prípade zatekania strechy závadu odstráni 
prevádzkovateľ stacionára na vlastné náklady. 
 
K bodu 5/ 
Starostka obce oboznámila poslancov obce so záverečným účtom a rozpočtovom hospodárení obce za 
rok 2016, ktorý poslanci schválili.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 6/ 
Starostka informovala prítomných poslancov o počte zapísaných detí v Materskej škole na šk. rok 
2017/2018 v počte 36 detí a prepočítaných 40 detí. Vzhľadom na tento počet detí je potrebné rozšíriť 
úväzok tretej učiteľke zo 60% na 100% a zároveň ďalšiu pracovnú silu riešiť prostredníctvom Úradu 
práce Michalovce, nakoľko obec nedisponuje finančnými prostriedkami na platenie štyroch 
pedagogických zamestnancov. 
V danej veci poslanci hlasovali za prijatie pracovnej sily na plný pracovný úväzok.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
V ďalšej časti prerokovali školné detí v Materskej škole a Školského klubu detí. Starostka informovala 
poslancov o doterajšej výške školného v Materskej škole – 5,- €/mesiac a v ŠKD – 2,50€/mesiac. 
Poslanec p. Varga navrhol tieto sumy upraviť na školné v MŠ – 8,-€/mesiac a v ŠKD – 5,- €/mesiac. 
Poslanci po zvážení tento návrh schválili s tým, že sa postupne táto suma bude upravovať.  
Za hlasovalo: 7 poslancov 
Proti: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 7/ 
V tomto bode starostka konštatovala, že naďalej pracujeme na projektoch, čo sa týka rekonštrukcie 
Materskej školy aj ostatných obecných budov. Informovala poslancov, že naďalej v rámci možností, 
ktoré má obec pracuje na kosení verejných priestranstiev.  
 
 



K bodu 8/ 
V diskusii sa venovali zrekonštruovaným priestorom zasadačky a potreby osadenia okna v archíve.  
 
 
 
K bodu 9/ 
Starostka sa prítomným poďakovala za účasť. 
 
 
Overovatelia zápisnice:   Ing. Varga Marek                                         .................................................. 
 
 
                                             Ing. Michal Vaľovský                                  .................................................. 
 
 

V Tušickej Novej Vsi 05.06.2017                                                                  

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                            Ing. Jarmila Vaľovská 
                                                                                                                      starostka obce Tušická Nová Ves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                          UZNESENIE  

                        z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi  

                                                                 zo dňa 05.06.2017 
 
                                                             Uznesenie č. 03/2017 
 
OZ:  
Berie na vedomie:  
a/ kontrolu plnenia uznesení 
b/ práce v obci 
 
Schvaľuje:  
a/ za zapisovateľa zápisnice p. Kolesárová 
    /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
b/ za overovateľov zápisnice : Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský 
    /za hlasovali:   7               proti:      0          zdržali sa:   0/ 
c/ program zasadnutia 
   /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 
d/ prenájom budovy starej školy na účely denného stacionára 
/za hlasovali:   4                proti:      2          zdržali sa:   1/ 
e/ záverečný účet obce za rok 2016  
/za hlasovali:   7               proti:      0          zdržali sa:   0/ 
f/ prijatie pracovnej sily zo 60% na 100% úväzok do Materskej školy 
/za hlasovali:   7               proti:      0          zdržali sa:   0/ 
g/ výšku školného pre rok 2017/2018 pre MŠ – 8,- €/mesiac, pre ŠKD – 5,- €/mesiac 
/za hlasovali:   7               proti:      0          zdržali sa:   0/ 
 
 
 
 
 
 
V Tušickej Novej Vsi 05.06.2017 

 

 

 

                                                                                                                        Ing. Jarmila Vaľovská             
                                                                                                              starostka obce Tušická Nová Ves                 


