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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves,  

konaného dňa 23.09.2019.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Jarmila Vaľovská, starosta obce 

                           Poslanci :Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan,  

 Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga 

Neprítomní:      ..--................................................................................................. 

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

Ďalší prítomní: Jarmila Kolesárová, zam. obce 

Verejnosť:        Ľuboš Novák st. 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Vyúčtovanie – Deň Novešanov 

4. VZN o parkovaní – sankcie 

5. Prejednanie žiadostí 

6. Riešenie problému verejného osvetlenia 

7. Správa o prebiehajúcich projektoch 

8. Interpelácia poslancov 

9. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: ..--.......................................................................................... 

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Michal Vaľovský, Ing. Marek Varga 

Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0       

 

Zapisovateľka:               Jarmila Kolesárová 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves  

schvaľuje  
program rokovania.  
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Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

 

 

Návrhy poslancov (alebo starostu)  na zmeny a doplnenia programu: 

- p. Škultéty- doplniť bod financovanie OŠK Tušice-TNV 

 

Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Vyúčtovanie – Deň Novešanov 

4. VZN o parkovaní – sankcie 

5. Prejednanie žiadostí 

6. Riešenie problému verejného osvetlenia 

7. Správa o prebiehajúcich projektoch 

8. Financovanie OŠK Tušice- TNV 

9. Interpelácia poslancov 

10. Záver 

 

K bodu 3. Vyúčtovanie – Deň Novešanov 

Starostka obce písomnou formou predložila vyúčtovanie akcie Dňa Novešanov, vyzvala 

poslancov, aby sa k predloženému vyúčtovaniu vyjadrili a súčasne aby sa vyjadrili k priebehu 

akcie. Všetci poslanci vyjadrili pozitívne ohlasy zo strany obyvateľov. Výhrady mal p. 

Škultéty ohľadom nekvalitných párkov, nekvalitného piva, a nezáživného programu. K tomu 

sa vyjadrila starostka, že už teraz nech poslanci rozmýšľajú nad tým, aké súbory treba pozvať 

na budúci rok a takisto na návrh starostky osloviť p. Róberta Eľku ohľadom sponzorského 

zapožičania pódia a súčasne už teraz dohodnúť termín na budúci rok.  

 

Uznesenie č. 35/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

informáciu o vyúčtovaní Dňa Novešanov. 

 

 



 3 

ukladá 

poslancom OZ predloženie návrhov k programu a termínu Dňa Novešanov 2020 

 

Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  4. VZN o parkovaní- sankcie 

V tomto bode starostka informovala poslancov o rokovaní s ARIVA Michalovce ohľadom 

parkovania autobusu na verejnom priestranstve pred MŠ. Výsledkom rokovania bol výstup, že 

autobus môže dočasne parkovať na parkovisku v obci Tušice pred OcÚ, ale do dokončenia 

spevnenej plochy pred MŠ môže parkovať počas soboty a nedele a počas pracovných dní len 

po 18:00 hod, s tým, že p. Novák st. musí spevniť okraj cesty štrkom kvôli predchádzaniu 

poškodenia nového asfaltu. P. Novák st. mal námietku, nech obec vytvorí priestor na 

parkovanie nákladných vozidiel resp. autobusu pri Základnej škole. Starostka obce na to 

reagovala, že je podaný návrh na vytvorenie parkovacích miest pred ZŠ ale len pre potreby 

rodičov, ktorí privážajú deti do ZŠ. Obec nedisponuje pozemkom, ktorý by mohla vyčleniť na 

parkovania spomínaných vozidiel. Na riešenie problému p. Orenčáka ohľadom parkovania 

nákladného motorového vozidla pred spomínanou lokalitou, na rokovanie sa ospravedlnil 

s tým, že požiadal telefonicky starostku obce a OZ Tušická Nová Ves, aby našli riešenie na 

parkovanie nákladného motorového vozidla firmy NK.SERVIS, s.r.o., Gelnica, ktorej je p. 

Orenčák zamestnancom. OZ súhlasilo s tým, že má možnosť parkovať s týmto nákladným 

vozidlom pred OcÚ Tušice a pred MŠ v žiadnom prípade nemôže parkovať počas riadnej 

prevádzky v škôlke. Dočasne môže parkovať pri MŠ a to podľa predchádzajúceho vyjadrenia 

k parkovaniu autobusu ARIVA za rovnakých podmienok, ako má stanovené p. Novák st. 

V tomto bode sa schválilo VZN č. 21/2019 o pravidlách státia a parkovania motorových 

vozidiel na verejnom priestranstve obce.  

 

Uznesenie č. 36/2019: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

ukladá  

- p. Orenčákovi a p. Novákovi st. povinnosť upraviť krajnicu vozovky vysypaním štrku pre 

potreby parkovania na spomínanom priestranstve do 15.10.2019. 

- dočasné parkovanie pred MŠ len do doby dokončenia spevnenej plochy pred MŠ. 

 

Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       
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schvaľuje 

VZN č. 21/2019 o pravidlách státia a parkovania motorových vozidiel na verejnom 

priestranstve obce. 

 

Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5. Prejednanie žiadostí: 

V tomto bode starostka predniesla ústnu žiadosť p. Jakuba Kočiša o prevádzkovanie baru 

v budove starej školy. OZ nemá námietky voči jeho žiadosti, ale musí predložiť 

podnikateľský zámer, formu podnikania a určiť zodpovednú osobu. Na základe predloženého 

vyjadrenia občana, OZ zaujme stanovisko k jeho žiadosti. 

 

Uznesenie č. 37/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

ukladá  
p. Jakubovi Kočišovi predložiť podnikateľský zámer k podnikateľskej činnosti   

 

Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  6. Riešenie problému verejného osvetlenia 

 

V tomto bode starostka informovala o prekročení rozpočtu na opravy verejného osvetlenia. 

Uviedla, že za pomoci p. Veselinyho cez firmu MELZAR s.r.o. prevádzame nutné opravy 

svietidiel. Starostka oboznámila poslancov s ponukou rekonštrukcie VO cez VSE, no uviedla, 

že sú aj iné možnosti získania ponúk. V súčasnosti výzvy na rekonštrukciu osvetlenia nie sú. 

Preto poslanci rozhodli, nech starostka skúsi získať informácie o možných ponukách 

rekonštrukcie VO.  

 

Uznesenie č. 38/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

prekročenie rozpočtu opráv verejného osvetlenia 
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schvaľuje 

hľadať ponuky na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

 

Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  7. Správa o prebiehajúcich projektoch 

 

V tomto bode starostka informovala o prebiehajúcich projektoch v obci. Ako prvé uviedla 

rozsah prác naviac pri budovaní vodovodu. Celková suma prác naviac je 14 088,60 €. Tieto 

práce naviac vznikli v dôsledku zmeny projektu, ktorý bol vypracovaný ešte v roku 2002 

a spomínaná vetva vodovodu, ktorá sa v súčasnosti realizuje mohla byť riešená iba novou 

technológiou – pretláčaním popod príjazdové mostíky nehnuteľností. Jedná sa o sedem 

prípojok. Ďalej predniesla ponuku na projekt Verejné elektrické nabíjacie stanice, ktorý bude 

v budúcnosti nutnosťou pre každú obec. Teraz sa realizuje za podpory fondov z EÚ, ale 

v budúcnosti by to obec musela financovať z vlastných nákladov. Minimálna spoluúčasť 

projektu je 250,00 €. Poslanci súhlasili s umiestnením elektrickej nabíjacej stanice na budove 

starej školy, kde budú vytvorené dve parkovacie miesta. V tomto bode starostka informovala 

poslancov o prebiehajúcich prácach pred MŠ- zhotovenie odstavnej plochy so zatrávňovacích 

tvárnic, vyčistenie okolia MŠ, zhotovenie detských lavičiek a dokončenie a výsadba zelene 

v rámci projektu Programu obnovy dediny. Starostka informovala poslancov, že prišla ponuka 

z KSK ohľadom vytvorenia opatrovateľskej služby pre obce. Konkrétne podmienky budú 

predmetom jednania a stretnutia na VÚC Košice. Projekt autobusová zastávka a odbočovací 

pruh bude dokončený na začiatku roka 2020. Tu ešte spomenula starostka sťažnosť zo strany 

občana M. Haburu, ohľadom detského ihriska- že deti sa nemôžu hrať na detskom ihrisku. 

Starostka vysvetlila, že detské ihrisko je vybudované pre vekovú kategóriu 2-6 rokov, a už bol 

poškodený kolotoč, pružinový koník v dôsledku toho, že sa tam zdržujú staršie deti. Starostka 

ako aj OZ nemá výhrady voči tomu, aby sa tam hrali deti aj vyšších vekových kategórií, ale 

len pod dozorom dospelej osoby, pretože aj 10-ročné deti ničia prvky detského ihriska.  

 

Uznesenie č. 34/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

práce naviac pri vybudovaní vodovodu vo výške 14 088,60 €. 

 

Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 
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schvaľuje 

zriadenie elektrickej nabíjacej stanice na budove starej školy za spoluúčasti 250,00 €. 

 

Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

berie na vedomie 

- informáciu o prenesených projektoch- opatrovateľská služba, autobusová zastávka 

a odbočovací pruh, priestranstvo pri MŠ.  

- informáciu o dodržiavaní prevádzkového detského ihriska 

 

Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 

      

K bodu 8. Financovanie OŠK Tušice- Tušická Nová Ves: 

V Tomto doplnenom bode p. Škultéty žiadal o znovuprešetrenie príspevku klubu OŠK. 

Podotkol, že zatiaľ boli poskytnuté finančné prostriedky iba okolo 500 €. Na doplnenie tohto 

bodu starostka uviedla, že touto otázkou sa OZ zaoberalo už na predchádzajúcom OZ, kde 

podotkla, že finančné prostriedky môžu byť na tento účel uvoľnené až po splatení dlhu voči 

firme DAG- práce naviac- MŠ. Najbližší možný termín, v ktorom by mohla byť finančná 

podpora klubu je začiatok roka 2020. Uviedla, že v najbližšom období- mesiac október- máme 

naplánovanú akciu Úctu k starším a aj tam sú potrebné financie, ktoré sú v súlade s rozpočtom 

obce, nakoľko minulý rok táto akcia sa nekonala (priestory sa dočasne využívali ako MŠ), 

takže v tomto roku je aj duplicitný počet jubilantov, ktorých je potrebné oceniť. Starostka si 

vyžiadala do nasledujúceho zastupiteľstva od p. Škultétyho účtovníctvo príjmov a výdavkov 

OŠK. Podotkla, že v žiadnom prípade nebola zo strany poslancov odmietnutá finančná 

pomoc, ale pri obnovení činnosti OŠK bolo zo strany poslancov konštatované, že obec bude 

financovať klub len do výšky finančných možností obce. Vyzvala poslancov, aby 

v predloženom rozpočte našli položku, z ktorej môžu finančné prostriedky presunúť na 

činnosť OŠK. Keďže nikto tieto prostriedky v rozpočte nenašiel, tak poslanci uzatvorili túto 

problematiku s tým, že o financovaní klubu sa bude jednať až v budúcom roku. Na to 

reagoval p. Ivan, že do konca roka aby obec dofinancovala činnosť OŠK do výšky rozpočtu- 

1 000,00 €. Starostka ešte doplnila, že rozpočet v položke na činnosť organizácií sú zahrnuté 

aj činné organizácie pôsobiace v obci.  

V tomto bode poslanci určili termín úcty k starším na 27.10.2019.  
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Uznesenie č. 39/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

- žiadosť o dofinancovanie OŠK 

- termín Úcty k starším na 27.10.2019 

 

neschvaľuje 

vyplatiť požadovanú sumu v doložených faktúrach od OŠK 

 

Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

ukladá  

p. Škultétymu predložiť na nasledujúce OZ účtovníctvo OŠK Tušice- Tušická Nová Ves 

 

 

Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9. Interpelácia poslancov: 

V tomto bode mal p. Varga dotaz ohľadom prevádzkového poriadku Materskej školy, 

konkrétne vyslovil požiadavku, či by nemohla byť MŠ otvorená do 17:00, teda predlžená o 45 

min. Podotkol, že touto problematikou sme sa zaoberali na zastupiteľstve zo dňa 27.6.2018 

a prijali uznesenie č. 26/2018 k bodu 11, kde OZ rozhodlo vzhľadom k úspore energií na 

prevádzkovom čase MŠ v znení v akom funguje teraz s tým, že p. Varga má dojem, že 

celkovo v MŠ nie sú dobré pracovné vzťahy. K danej problematike zaujala stanovisko 

starostka, že dosť často pracovne navštevuje školskú jedáleň a MŠ a nevidí narušené 

akékoľvek pracovné vzťahy. Zdôraznila, že pracovné vzťahy zastupiteľstvo medzi 

zamestnancami nebude riešiť. Je to povinnosťou vedenia ZŠ s MŠ. K prevádzkovej dobe sa 

vyjadrila tak, že ak by bolo viac rodičov s požiadavkou o predĺženie prevádzkovej doby, ale 

aby tá požiadavka aj bola dodržaná zo strany rodičov (aby dieťa bolo do piatej v škôlke, a to 

nie len jedno). Na základe žiadosti zo strany vedenia ZŠ s MŠ sa môže touto otázkou 

zaoberať starostka obce s OZ. Zdôraznila, že po presťahovaní do zrekonštruovaných 

priestorov sa musel upraviť aj prevádzkový poriadok MŠ, ktorý je platný pre tento školský 

rok. Ďalším dotazom zo strany p. Vargu na p. starostku bola otázka orezania a výrubu 

stromov na základe rozposlania listov firmou Agroves. Starostka vysvetlila, že firma Agroves 

prenajíma pôdu SPF a vo vzťahu k SPF ho viažu zmluvné podmienky, ktoré musí dodržať. 
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Keďže občania obce bývajúci na Ondavskej ulici porušujú tieto podmienky (sadenie stromov, 

skládky odpadov, výsadba tráv), upozornila firma obec listom, v ktorom boli požiadavky 

firmy Agroves vysvetlené. Obec tento list preposlala dotknutým občanom a tým pádom 

splnila požiadavku firmy Agroves vo vzťahu k obci. Je na občanoch ako s výrubom resp. 

odstránením skládok a výrubom stromov sa dohodnú s konateľom firmy Agroves.  

 

Uznesenie č. 40/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

- informáciu o prijatí žiadosti ohľadom zmeny prevádzkovej doby MŠ 

- informáciu o dotaze p. Vargu ohľadom upozornenia od firmy Agroves 

 

K bodu  10. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 h. 

 

Zapísal/(a): Jarmila Kolesárová  

 

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

     pracovníčka  ObÚ                                                                        starostka obce 

 

Overovatelia:  

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

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


