
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi, ktoré sa konalo 

v zasadačke obecného úradu 5.12.2018 o 17,00 hod. 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny.  

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

3. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva 

4. Zriadenie komisie 

5. Určenie platu starostky obce 

6. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou 

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Tušickej Novej Vsi na 

roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. Návrh viacročného rozpočtu obce Tušickej 

Novej Vsi na roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

K bodu 1:  

Zasadnutie OZ otvoril zástupca starostky p. Martin Habura, kde sa riadil metodickým pokynom 

Ministerstva vnútra SR zo dňa 16.11.2018. Za zapisovateľku určil pani Agátu Jurkovú a za overovateľov 

zápisnice určil Ing. Mareka Vargu a Ing. Michala Vaľovského. Vyzval predsedníčku miestnej volebnej 

komisie p. Agátu Jurkovú aby prečítala správu o výsledkoch volieb a odovzdala novozvolenému 

starostovi a novozvoleným poslancom OZ osvedčenie o zvolení. Po zložení sľubu starostky prevzala 

insignie od zástupcu starostky a pokračovala novozvolená starostka v programe zasadnutia. Vyzvala 

poslancov na zloženie a podpísanie sľubu. Následne sa novozvolená starostka prihovorila poslancom. 

 

K bodu 2:  

Starostka prečítala návrh na program ustanovujúceho zasadnutia OZ. Po jeho návrhu poslanci 

hlasovali. 

Za hlasovalo: 7 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 3:  

V súlade s dodržaním ustanovenia podľa §12 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení starostka 

predložila návrh na vedenie a súčasne zástupcu starostky poslanca Petra Škultétyho, za čo následne 

poslanci hlasovali. 



Za hlasovalo: 7 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 4: 

 

Starostka podľa §15 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení navrhla zriadiť komisie: 

a) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

b) komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií. 

Do komisie na ochranu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

navrhla členov komisie a to:  1. Peter Škultéty predseda komisie 

    2. Ing. Michal Vaľovský 

    3. Milena Bodnárová 

    4. Ľuboš Novák 

    5. Ing. Marek Varga 

    6. Jaroslav Jurko 

    7. Ing. Michal Ivan 

 

Za hlasovalo: 7 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Do komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií navrhla predsedu 

komisie Ing. Michala Vaľovského a členov komisie Jaroslava Jurku a Ing. Michala Ivana. 

 

Za hlasovalo: 7 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Náplň práce jednotlivých komisií je nasledovná: 

a) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

- preverenie nezlučiteľnosti a majetkové pomery starostky obce 

b) komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 

- rieši sťažnosti občanov obce, vybavuje a posudzuje petície občanov obce 

 

K bodu 5: 

 

V tomto bode predložila Ing. Lucia Vargová hlavná kontrolórka obce v súlade so Zákonom národnej 

rady SR 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí v znení neskorších 

predpisov, patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

podľa §4 ods. 1 citovaného zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat starostky obce nemôže 

byť nižší, ako je to ustanovené v §3. OZ môže podľa §4 ods. 2 tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. 

Pani Vargová navrhla zvýšenie základného platu starostke o 30%. Na daný návrh reagoval pán Ing. 

Varga s otázkou či sú financie na zvýšenie. Pani Vargová podotkla, že doteraz mala starostka zvýšený 

plat o 20% a keďže vidieť výsledky jej 4-ročnej práce, preto si stojí za svojim návrhom. K danej veci sa 

súhlasne vyjadrila aj Milena Bodnárová, pán Jurko a pán Vaľovský. Pán Varga navrhol zvýšenie o 25%, 

na čo sa pristúpilo k hlasovaniu za zvýšenie platu o 30% hlasovalo: 



Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 2 poslancov 

 

Následne za zvýšenie 25% nemalo význam pokračovať v hlasovaní.  

 

K bodu 6: 

V tomto bode pani starostka predložila návrh na podpisový vzor pre styk s bankou. Ing, Jarmila 

Vaľovská- starostka obce, Jarmila Kolesárová- pracovníčka OÚ.  

Za hlasovalo: 7 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 7: 

Hlavná kontrolórka predniesla návrh rozpočtu obce Tušická  Nová Ves na rok 2019 a viacročný rozpočet 

na rok 2019-2021. K uvedenému návrhu nemali prítomní žiadny komentár. 

 

Za hlasovalo: 7 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 8: 

V diskusii poprosila starostka obce o účasť na vystúpení 16.12.2018 v KD na Vianočnej besiedke, kde 

starostka chce predstaviť predstaviteľov obce a súčasne vyzvala poslancov o zhotovenie Vianočného 

stromčeku v sobotu, t.j. 15.12.2018. Súčasne požiadala poslancov o pomoc pri sťahovaní škôlky do 

zrekonštruovaných priestorov MŠ dňa 14.12.2018. Poslanci podľa možností účasť prisľúbili.  

 

K bodu 9: 

V závere starostka obce popriala novozvoleným poslancom veľa optimizmu a síl do ďalšej spolupráce 

a poďakovala prítomným za účasť.  

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Marek Varga....................................................... 

Ing. Michal Vaľovský.................................................. 

 

V Tušickej Novej Vsi 05.12.2018      ................................................ 

                  Ing. Jarmila Vaľovská 

          Starostka obce 

 

 

 



Z Á V E R Y 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V Tušickej Novej Vsi 

zo dňa  5. decembra 2018 

 
 

Uznesenie číslo 1/2018 
zo dňa 5. decembra 2018 

 
Správa o overení platnosti voľby starostu a poslancov a nezlučiteľnosti funkcií 

 
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi 
 

I. Berie na vedomie 
1. Výsledky voľby  starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  
2. Vystúpenie novozvoleného starostu  

 
II. K o n š t a t u j e , že 

1. Novozvolená starostka obce Tušická Nová Ves Ing. Jarmila Vaľovská zložila zákonom 
predpísaný sľub starostu obce. 
 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi: 

                            1. Peter Škultéty 
2. Ing. Michal Vaľovský 
3. Milena Bodnárová 
4. Ľuboš Novák 
5 . Ing. Marek Varga 
6.  Jaroslav Jurko 
7.  Ing. Michal Ivan 

Uznesenie číslo 2/2018 
zo dňa 5. decembra 2018 

 
 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať    a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva podľa § 12 odst. 36 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta 

zákona o obecnom zriadení 
 

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi 
 
I. P o v e r u j e 

poslanca Petra Škultétyho  zvolávaním a vedením zasadnutí  
                                  obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3  
                                  tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990     
                                  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

Uznesenie číslo 3/2018 
zo dňa 5. decembra 2018 

 
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  a náplne ich práce. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi 



I. Z r i a ď u j e: 
Komisie: 
a) Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa 

zákona 357/2004 Z.z.  
b) Komisiu na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 
 

II. U r č u j e : 
Náplň práce komisie: 
 
a) Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

- Prehodnotenie majetkového priznania starostky obce 
 

b) Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 
 

 
Uznesenie číslo 4/2018 

zo dňa 5. decembra 2018 
 
 

K určeniu  platu starostky obce 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi 

 
I. U r č u j e  

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 
určenom doterajších obecným zastupiteľstvom najneskôr do 90 dní pred voľbami 
mesačný plat starostky obce Tušická Nová Ves Ing. Jarmile Vaľovskej vo výške 30% 
k základnému platu 

 
 

Uznesenie číslo 5/2018 
zo dňa 5. decembra 2018 

 
 

Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi 
 

I. S ch v a ľ u j e:  
 

                   Podpisové vzory pre styk s bankou: 
 
                    Ing. Jarmila Vaľovská         -  starostka obce     

                      Jarmila Kolesárová             -  pracovníčka OÚ 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 6/2018 

Zo dňa 5. decembra 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Tušickej Novej Vsi 

 

       I.           Schvaľuje: 

 

 Navrhovaný rozpočet obce Tušická Nová Ves na rok 2019-2021 

 

 

 

V Tušickej Novej Vsi 5.12.2018      ............................................. 

               Ing. Jarmila Vaľovská 

                      starostka obce 

 

 


