
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi, ktoré sa konalo v zasadačke Obecného 

úradu 29.03.2019 o 19,00 hod. 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny.  

Program: 

1. Otvorenie  
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie návrhu programu zastupiteľstva 
4. Prerokovanie návrhu Zmluvy o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských 

organizačných a ekonomických činností administratívnu normotvornú a právnu pomoc s MO§ 
AD, s.r.o. 

5. Interpelácia poslancov 
6. Záver 

 

K bodu 1:  

Otvorenie zasadnutia urobila starostka obce. Privítala prítomných. 

 

K bodu 2:  

Za zapisovateľku bola schválená Jarmila Kolesárová a za overovateľov Ing. Marek Varga a Peter 

Škultéty. 

Za hlasovalo: 7 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 3:  

Starostka obce previedla kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

Za hlasovalo: 7 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 4: 

 

V tomto bode starostka obce predniesla opätovne potrebu prerokovať návrh zmluvy o poskytovaní 
poradenstva v oblasti podnikateľských organizačných a ekonomických činností administratívnu 
normotvornú a právnu pomoc s MO§ AD, s.r.o. Uviedla, že dochádza ku kontrole z prokuratúry a na 
základe chýbajúcich nevypracovaných dokumentov, ktorými musí disponovať každá obec pokutuje 
obec. Keďže spoločnosť MO§AD, s.r.o., ktorú zastupuje pani JUDr. Jurčová, spracovala harmonogram 
a kompletizáciu všetkých chýbajúcich a nevyhovujúcich dokumentov, OZ súhlasilo s potrebou tieto 
dokumenty vypracovať. Pán Varga a pán Ivan mali námietku, že v zmluve sa uvádza dĺžka trvania 
zmluvy na dobu neurčitú. Navrhli zmluvu opraviť na dobu určitú t.j. jeden rok. Na túto poznámku 



reagovala starostka, ktorá povedala, že je tam 3-mesačná lehota na odstúpenie od zmluvy. Nakoniec 
poslanci súhlasili s podpísaním zmluvy s výnimkou p. Mareka Vargu. Súčasne poslanci súhlasili 
s vypracovaným dokumentom Štatút obce, Rokovací poriadok a Odmeňovanie poslancov.   
 
Za prijatie zmluvy hlasovalo: 6 poslancov (Peter Škultéty, Ing. Michal Ivan, Milena Bodnárová, Ing. 

Michal Vaľovský, Ľuboš Novák, Jaroslav Jurko) 

Proti: 1 poslancov (Ing. Marek Varga) 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Za prijatie dokumentov Štatút obce, Rokovací poriadok a Odmeňovanie poslancov hlasovalo: 6 

poslancov (Peter Škultéty, Ing. Michal Ivan, Milena Bodnárová, Ing. Michal Vaľovský, Ľuboš Novák, 

Jaroslav Jurko) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 1 poslancov (Ing. Marek Varga) 

 

 

 

K bodu 5: 

 

V tomto bode nemali poslanci žiadne pripomienky. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

Peter Škultéty...................................................... 

 

 

 

 

 

V Tušickej Novej Vsi 29.03.2019      ................................................ 

                  Ing. Jarmila Vaľovská 

          Starostka obce 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE 

Zo zasadnutia OZ Tušickej Novej Vsi 

zo dňa 29.03.2018 

Uznesenie č. 15/2019 

 

OZ  

Schvaľuje: 

k bodu 4 

Návrh Zmluvy o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských organizačných a ekonomických 
činností administratívnu normotvornú a právnu pomoc s MO§ AD, s.r.o. 
 /za hlasovali:   6                proti:      1          zdržali sa:   0/ 

 

 

Schvaľuje: 

Uznesenie č.16 k bodu 4 

Návrh dokumentov: Štatút obce, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva, Zásady odmeňovania 

poslancov Obecného zastupiteľstva 

 /za hlasovali:   6                proti:      0          zdržali sa:   1/ 

 

 

 

 

 

 

V Tušickej Novej Vsi 29.03.2019       

                                                                                                                                ................................................ 

                 Ing. Jarmila Vaľovská 

          starostka obce 


