
Zápisnica 

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

úradu 12.08.2019 o 18,00 hod. 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny.  

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Príprava akcie „Deň Novešanov“ 
4. Interpelácia poslancov 
5. Záver 

 

K bodu 1:  

Otvorenie zasadnutia urobila starostka obce. Privítala prítomných. P. Škultéty navrhol doplniť program 

zasadnutia OZ o bod Rozpočet OŠK Tušice – TNV. 

Za hlasovalo: 7 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 2:  

Za zapisovateľku bola schválená Milena Bodnárová a za overovateľov Peter Škultéty a Marek Varga. 

Za hlasovalo: 7 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 3:  

Starostka informovala poslancov o blížiacej sa akcii Deň Novešanov, kde vyzdvihla p. Vargu, že jemu sa 

podarilo získať najviac sponzorov. Poprosila poslancov, aby boli k dispozícii piatok v popoludňajších 

hodinách na ihrisku a pomohli pri montáži prístreškov a pomohli pri stavaní tribúny. P. Jurko bol 

poverený prípravou guľášu, P. Škultéty, p. Ivan a p. Novák prípravou futbalových zápasov, p. Bodnárová 

a p. Vaľovský obslúžiť účinkujúcich v programe a sponzorov. P. Varga bol starostkou obce oslovený aby 

svoje motorky – veteránov vystavil v areáli ZŠ počas akcie.  

 

K bodu 4: 

 

V tomto bode sa OZ zaoberalo doplneným bodom programu o rozpočte OŠK Tušice – TNV. P. Škultéty 

žiadal, aby bol navýšený rozpočet na športový futbalový klub v dôsledku toho, že majú zvýšené výdavky 

na kúpu hráčov. Takisto p. Ivan konštatoval, že mužstvo postúpilo do vyššej ligy a nakoľko domáci hráči 

nepostačujú k hre, tak funkcionári musia sa obrátiť na iné futbalové kluby a toto nie je zadarmo. 

Oponoval p. Varga, pretože OŠK schválený rozpočet už prečerpala a skonštatoval, že v rozpočte 

nenašiel položku, z ktorej by sme mohli financie presunúť na činnosť OŠK. P. Varga vyzval aj ostatných 

poslancov, nech sa vyjadria a vyzval aj pani starostku, nech vysvetlí ako je to ešte s nevyplatenými 



podlžnosťami pri rekonštrukcii MŠ. Ostatní poslanci čakali na vyjadrenie starostky. Starostka vysvetlila 

a s obavami konštatovala, že sa blíži prvý september a s ním spojené ďalšie výdavky v oblasti školskej 

jedálne vyplývajúce z novelizácie zákona o stravovaní. Okrem financií, ktoré je potrebné ešte zaplatiť 

firme DAG, začíname splácať MK a nezabudla poslancom pripomenúť, že každý projekt, ktorý sa 

v súčasnosti v obci realizuje je podmienený spoluúčasťou obce. Na to reagoval opätovne p. Varga, ktorý 

sa pýtal starostky, že čo je najväčším výdavkom pre obec. Starostka vysvetlila, že z podielových daní, 

ktoré na obec prichádzajú najväčšiu časť čerpá MŠ, ŠJ a ŠKD. Podrobne poslancom vysvetlila ako 

prichádzajú dotácie na spomínané subjekty podľa prepočítacieho koeficienta stanoveného na 

jednotlivé inštitúcie. Na to reagoval p. Škultéty a p. Ivan, že nech OcÚ Tušice, Horovce a Dvorianky 

prispievajú na chod ŠJ a ŠKD. Na to už zareagoval p. Varga, kde v nadväznosti na vysvetlenia pani 

starostky odpovedal, že na chod týchto inštitúcií ostatné obce z podielových daní financie nedostávajú. 

Na to p. Ivan a p. Škultéty zareagovali, že na čo je nám škola a ostatné inštitúcie. Diskusia sa ukončila 

tým, že nedošlo k žiadnemu navýšeniu rozpočtu OŠK, v dôsledku toho, že nikto z poslancov nenašiel 

položku v obecnom rozpočte, z ktorej by sme mohli presunúť financie na činnosť OŠK. Navýšením 

rozpočtu, navrhol p. Škultéty, by sme sa mohli zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ, na čo starostka 

reagovala, že do konca kalendárneho roka nič nenasvedčuje tomu, aby sme mohli navýšiť požadovaný 

rozpočet OŠK. 

 

Za hlasovalo: 0 poslanci 

Proti: 7 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

K bodu 5: 

Starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

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

 

 

 

 

 

V Tušickej Novej Vsi 12.08.2019      ................................................ 

                  Ing. Jarmila Vaľovská 

          Starostka obce 

 

 

 



UZNESENIE 

Zo zasadnutia OZ Tušickej Novej Vsi 

zo dňa 12.08.2019 

Uznesenie č. 31/2019 

 

Schvaľuje: 

a) program zasadnutia doplnený o bod navýšenie rozpočtu OŠK Tušice- TNV 

 /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

b) zapisovateľa zápisnice Milena Bodnárová 

 /za hlasovali:   7                proti:      0          zdržali sa:   0/ 

c) overovateľov zápisnice Marek Varga a Peter Škultéty 

 /za hlasovali:   7               proti:      0          zdržali sa:   0/ 

 

Neschvaľuje: 

Uznesenie č. 32 k bodu 4 

Navýšenie rozpočtu OŠK Tušice - TNV 

 /za hlasovali:   0                proti:      7          zdržali sa:   0/ 

 

 

Ukladá: 

Uznesenie č.33 k bodu 3 

Poslancom zúčastniť sa a splniť si úlohy na Dni Novešanov 

 

 

 

 

V Tušickej Novej Vsi 22.07.2019       

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

                 Ing. Jarmila Vaľovská 

          starostka obce 


