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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves,  

konaného dňa 06.12.2019.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Jarmila Vaľovská, starosta obce 

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

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

                           Kontrolórka obce: Ing. Lucia Vargová 

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

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

Ďalší prítomní: Agáta Jurková, referentka obce 

Verejnosť:        ----- 

PROGRAM : 

 
1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o financovaní Materskej školy a školských zariadení 

zriadených obcou 

5. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

6. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
7. Návrh VZN o daniach vyberaných obcou 

8. Vyúčtovanie vodovod 

9. Návrh rozpočtu na rok 2019-2020 

10. Správa o začatých projektoch 

11. Informácia o rekonštrukcii elektrického vedenia 

12. Kultúrne akcie v obci 

13. Interpelácia poslancov 

14. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce.  Privítala 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. Michal Ivan 

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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Zapisovateľka:               Agáta Jurková 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves  

schvaľuje  
program rokovania.  

 

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 starostky)  na zmeny a doplnenia programu: 

- starostka navrhla doplniť bod  Úprava rozpočtu na rok 2019 a prejednanie žiadosti o úver na 

úhradu faktúry za práce naviac 

 

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. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o financovaní Materskej školy a školských zariadení 

zriadených obcou 

5. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

6. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
7. Návrh VZN o daniach vyberaných obcou 

8. Vyúčtovanie vodovod a žiadosť o úver na úhradu faktúry za práce naviac 

9. Návrh rozpočtu na rok 2019-2020 

10. Úprava rozpočtu na rok 2019 

11. Správa o začatých projektoch 

12. Informácia o rekonštrukcii elektrického vedenia 

13. Kultúrne akcie v obci 

14. Interpelácia poslancov 

15. Záver 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

Starostka obce z predchádzajúceho zasadnutia potvrdila akciu Deň Novešanov na poslednú 

augustovú sobotu, t.j. 29.08.2020. P. Ivan navrhol pozvať Jožka Jožku s tým, že starostka ho 

osloví ohľadom cenovej ponuky za vystúpenie. Ďalšie uznesenie bolo splnené, s tým, že 
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krajnica vozovky pred MŠ bola vysypaná drobným kameňom. Poslanci zdôrazňovali, že 

parkovanie je len dočasné do doby dokončenia spevnenej plochy. Prevádzkovanie 

reštauračných služieb zo strany p. Kočiša nie je možné v dôsledku nepredloženia 

podnikateľského zámeru. Na zastupiteľstvo predložil p. Škultéty aj jednoduché zúčtovanie 

poskytnutej dotácie na činnosť OŠK Tušice- Tušická Nová Ves.  

 

Uznesenie č. 41/2019 :   

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 

kontrolu plnenia uznesení 

 

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. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o financovaní Materskej školy 

a školských zariadení zriadených obcou 

V tomto bode bol prerokovaný Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o financovaní Materskej 

školy a školských zariadení zriadených obcou. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.  

Informácii starostky obce o pracovnej ceste na seminár o kompetenciách obce voči škole 

a školským zariadeniam.  

 

Uznesenie č. 42/2019: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje  

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o financovaní Materskej školy a školských zariadení 

zriadených obcou 

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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K bodu 5. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 

Návrh – sadzba poplatku zvýšená         – nádoba 120 l – sadzba poplatku ......... 40 € 

                                                                 nádoba 240 l – sadzba poplatku ........  80 € 

Návrhy – Marek Varga 43 , Peter Škultéty 45 € 

Hlasovanie za 43 bolo 3 za – Bodnárová, Vaľovský Michal, Novák Ľuboš 

Za 45 € - Michal Ivan 

Nové hlasovanie : 

Hlasovanie za 44 € za 120 l nádobu - Jaroslav Jurko, Varga Marek, Škultéty Peter, Michal 

Ivan. Takto to bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 43/2019 :   

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  
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so sadzbou 

0,0141 €/liter, t.j. 1,692 € za jeden vývoz x 26 vývozov = 44€ za ročnú známku pri 120l 

nádobe. 

  

 

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. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 

 

Starostka obce informovala poslancov o obsahu VZN.  

 

Uznesenie č. 44/2019 :   

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 

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území 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. 
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K bodu  7. Návrh VZN o daniach vyberaných obcou 

 

Informovala starostka obce. 

Daň z nehnuteľnosti – bez zmeny 

Daň za psa – návrh na úpravu zo 4 € na 5 €. Všetci boli za daň vo výške 5 € 

 

Uznesenie č. 45/2019 :   

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 

VZN o daniach vyberaných obcou 

 

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. Vyúčtovanie vodovod a prejednanie žiadosti o úver na úhradu faktúry za 

práce naviac 

V tomto bode starostka informovala poslancov o dokončení investičnej akcie s názvom 

Tušická Nová Ves – obecný vodovod. Prebiehajú posledné administratívne úkony potrebné 

pre kolaudáciu. Keďže pri prácach naviac obec je povinná uhradiť faktúru do konca 

kalendárneho raka v sume 14 088,- €. Keďže starostka rokovala o možnostiach vykrytia 

pohľadávky cez banku, predložila poslancom možnosť čerpania úveru – superlinka, poslanci 

túto žiadosť o poskytnutie úveru schválili s tým, že úver bude v januári splatený.  

 

Uznesenie č. 46/2019 :   

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 

podanie žiadosti o úver – superlinku na úhradu faktúry za práce naviac na vodovode 

 

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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K bodu 9. Návrh rozpočtu na rok 2019-2020  
Hneď v úvode starostka poslancov informovala, že tesne pred začatím zasadnutím 

zastupiteľstva bolo zverejnená výška podielových daní na rok 2020. Skonštatovala, že 

podielové dane nám boli krátené oproti minulému roku o viac ako 7000,-€, preto návrh 

rozpočtu, ktorý mali poslanci k dispozícii je potrebné opraviť a znížiť položku príjmy : 

Podielové dane na rok  2020  sú celkovo 293000 €. Opraviť v návrhu rozpočtu .  

Príjmy v návrhu spolu: 869 072 – 7 000 = 862 072 € opraviť. 

Kontrolórka zaujala svoje stanovisko k návrhu rozpočtu z pohľadu zákonnosti a funkčnej 

klasifikácie. Starostka vysvetlila poslancom na čo poskytne finančné prostriedky a čo bude 

hradené z vlastných príjmov šk. zariadení – režijné náklady.  

Peter Škultéty – vyvolal diskusiu ohľadom výdavkov na mzdy na obecnom úrade. Starostka 

obce vysvetlila pracovné obsadenia pracovníkov na obecnom úrade a vysvetlila všetkým 

poslancom, že nárast oproti minulému roku v oblasti mzdových nákladov bol v tom, že 

v minulom roku starostka bola 7 mesiacov PN a tým sa znížili mzdové náklady. Ubezpečila 

poslancov, že pracovníci v počte 5, sú riadne zatriedení podľa platových tabuliek. Na otázku, 

či sú p. Vargu a p. Ivana, či sú pracovníci efektívne využití, starostka odpovedala, že naša 

obec má v porovnaní s ostatnými susediacimi obcami najnižší počet zamestnancov a pracovné 

vyťaženie zamestnancov je na 100%, kvôli tomu, že sme aj štatutárom združenia  a to si 

vyžaduje účtovné operácie. V dostatočnej miere je informovanosť občanov na web stránke, 

pracuje sa na projektoch a nároky na administratívu samosprávy stále stúpajú a obec neprijala 

žiadneho zamestnanca naviac.  

Peter Škultéty predložil žiadosť o navýšenie príspevku pre OŠK po zasadnutí výboru OŠK, 

aby zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na sumu 2000,-€. Na to reagoval poslanec 

Vaľovský, ktorý konštatoval, že doterajšia schválená suma vo výške 1000,-€ bola pre všetky 

organizácie v obci a bola vyčerpaná len na OŠK. Nato reagovala starostka a vyzvala všetkých 

poslancov, aby v návrhu rozpočtu našli položku z ktorej môžu presunúť finančné prostriedky 

na činnosť OŠK. Na to reagoval p. Varga, ktorý sa p. Škultétyho opýtal, či sa finančné nároky 

OŠK budú stále zvyšovať, pretože pred obnovením klubu p. Škultéty na zastupiteľstve 

povedal, že budú pracovať len s tými financiami, ktoré majú k dispozícii, bez nároku na 

akúkoľvek odmenu. Po živej diskusii poslanci súhlasili, aby navrhovaná suma 1000€ ostala 

a neskôr sa k financovaniu v priebehu roka 2020 zastupiteľstvo vyjadrí. P. Ivan po svojom 

individuálnom výpočte našiel sumu 20 000,-€ s ktorou sa pýtam, či môže zastupiteľstvo 

disponovať. K tomu sa vyjadrila starostka, že máme rozpracované projekty, ktoré si vyžadujú 

spoluúčasť. Ani táto suma nepostačí na spolufinancovanie a v súvislosti so zvýšenými 

nákladmi TKO musíme vytvoriť finančnú rezervu.  

V rámci rozpočtu sa vyjadrila starostka ešte k príjmom zo strany nájmu od p. Malčickej. Má  

zaplatené do 2/2019 nájom. S príjmom týchto financií bolo rátané aj v návrhu rozpočtu 

a poslanci dali návrh starostke, aby najprv p. Malčickú upozornila na zaplatenie nájmu za rok 

2019 a ak nemá záujem o prenájom, navrhli ukončiť s ňou nájomnú zmluvu.  

Všetci schválili návrh rozpočtu jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 47/2019 :   

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  

Návrh rozpočtu na rok 2019-2020 

 

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

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák, Ing. Marek Varga)         
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                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

berie na vedomie  

vysporiadanie nájomného vzťahu s p. Malčickou 

 

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  10. Úprava rozpočtu na rok 2019 

Kontrolórka obce predložila konečnú úpravu rozpočtu na rok 2019.  

 

Uznesenie č. 48/2019 :   

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  

konečnú úpravu rozpočtu na rok 2019 

 

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  11. Správa o začatých projektoch 
V tomto bode starostka informovala o dokončení projektov, ktoré sú ešte v realizácii a o projektoch, 
na ktoré boli podané žiadosti o dotáciu. Zastávka a odbočovací pruh- projekt bude realizovaný 
v jarných mesiacoch apríl- máj, Pri novej požiarnej zbrojnici bude dokončená úprava areálu 
s výsadbou zelene a úpravou budeme v jari pokračovať pri úprave už zhotoveného chodníka pri MŠ. 
Uvažuje sa o dokončení chodníka pri OÚ + maľba kancelárie starostky. Podané projekty, ktoré čakajú 
na schválenie: Kultúrny dom – kúrenie a zateplenie, Parkovisko ZŠ, MŠ pokračovanie v úprave 
verejného priestranstva, sociálne zariadenie v škôlke.  

 

 

Uznesenie č. 49/2019 :   

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. 
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berie na vedomie 

informáciu o prebiehajúcich a rozpracovaných projektoch 

 

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  12. Informácia o rekonštrukcii elektrického vedenia 

V tomto bode starostka informovala o projekte VSD a.s. – rekonštrukcia elektrickej siete 

v obci Tušická Nová Ves, kde každý občan obdŕžal písomnú informáciu o tom, ž čoho bude 

pozostávať celková rekonštrukcia. Starostka podotkla, že pri výmene elektrického vedenia 

bude požadovať aj rekonštrukciu verejného osvetlenia. Celkové práce by mali podľa 

harmonogramu VSD začať v druhej polovici roku 2020.  

 

Uznesenie č. 50/2019 :   

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 plánovanej rekonštrukcii elektrického vedenia  

 

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  13. Kultúrne akcie v obci 

V tomto bode starostka informovala poslancov o kultúrnych akciách, ktoré by mali prebehnúť 

v roku 2020: 1. Deň Novešanov, 2. Úcta k starším, 3. Posedenie pri jedličke. A na tento rok 

pripadá v rámci Mikroregiónu na našu obec zorganizovanie olympiády MŠ, s ktorou budú 

spojené výdavky. Akcie ako MDŽ, Deň matiek v dôsledku nepriaznivej finančnej situácie 

vypadávajú.  

 

Uznesenie č. 51/2019 :   

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 plánovaných kultúrnych akciách na rok 2020 
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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 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu  14. Interpelácia poslancov 

Ako prvá do diskusie sa prihlásila starostka obce, kde vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili, kto 

bude môcť zabezpečiť vianočný stromček pre obec. Poslanci boli poverení túto akciu 

zrealizovať v čo najkratšom čase.  

 

Uznesenie č. 52/2019 :   

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 

poslancom zabezpečiť vianočný stromček pre obec 

 

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  15. Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:30 h. 

 

 

Zapísal/(a): Agáta Jurková  

 

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

     pracovníčka  ObÚ                                                                        starostka obce 

 

Overovatelia:  

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

 

Ing. Michal Ivan                                            ........................................ 


