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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves,  

konaného dňa 27.05.2020    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Jarmila Vaľovská, starosta obce 

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

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

Neprítomní:      -  

Ďalší prítomní: Agáta Jurková, referentka obce 

Verejnosť:        Mgr. Brecková Lenka – riaditeľka ZŠ s MŠ, Mgr. Katarína Hotovčínová – 

zástupkyňa MŠ 

 

NÁVRH PROGRAMU : 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Dopad Covid-19 na našu obec 
5. Interpelácia poslancov 
6. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

poslancov, kontrolórku obce a zástupcov školy – riaditeľku ZŠ s MŠ a zástupkyňu MŠ. 

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

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Peter Škultéty, Ľuboš Novák 

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

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

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0       

 

Zapisovateľka:              Agáta Jurková 

 

V tomto bode starostka navrhla doplniť do programu rokovania bod Návrh VZN č. 7/2020 

o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovaní volebných plagátov na verejných 

priestranstvách obce. 

  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
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1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh VZN č. 8/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce  
5. Dopad Covid-19 na našu obec 
6. Interpelácia poslancov 
7. Záver 
 

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

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

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0       

 

 
 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

Starostka poslancov informovala, že všetky úlohy boli splnené.  

 

Uznesenie č. 13/2020 :   

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 

že všetky úlohy boli splnené.  

 

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

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

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  4. Návrh VZN č. 8/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce 
V tomto bode bol prerokovaný Návrh VZN č. 8/2020 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce. Poslanci tento návrh jednoznačne schválili.  
 

Uznesenie č. 14/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

Návrh VZN č. 8/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

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

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

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu 5. Dopad COVID-19 na našu obec  

 

Hlavnou časťou tohto bodu bolo prejednanie otvorenia školských zariadení na základe 

Rozhodnutia ministra. Oboznámila prítomných o ustanoveniach, ktoré je potrebné dodržať na 

otvorenie vyúčtovania v základnej škole a v školských zariadeniach. Informovala o počtoch 

prihlásených detí do školských zariadení, o pracovníkoch šk. zariadení(viď príloha). 

Riaditeľka ZŠ vysvetlila rizikovosť – v období Coronavírusu – u zamestnancov. Keďže do 

MŠ zákonní zástupcovia prihlásili detí v počte 23 – ak by sme chceli všetkým vyhovieť, 

museli by sme vzhľadom na priestorové možnosti MŠ otvoriť jedno oddelenie v budove ZŠ 

a tým aj zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v plnom rozsahu. Z pedagogických 

pracovníkov jedna učiteľka využila právo rizikovej skupiny a poberala by 80% plat a v tom 

prípade zamestnávateľ, aby splnil kritéria výchovno-vzdelávacieho procesu, by musel prijať 

novú silu na zástup. Ak by bolo otvorené iba jedno oddelenie, ťažko by bolo vybrať z 23 detí 

len 15 žiakov, ktorí by podľa kapacitných možností a kritérií mohli navštevovať MŠ. 

Z podaných informácií riaditeľky ZŠ, zástupkyne MŠ a starostky obce poslanci pristúpili 

k hlasovaniu. Za neotvorenie školských zariadení hlasovali jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 15/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

neschvaľuje 

                        a.   o b n o v u    školského vyučovania v materskej škole, 

                        b.   o t v o r e n i e  prevádzky školského klubu detí, 

                        c.   o t v o r e n i e   prevádzky zariadenia školského stravovania, 

 

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

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

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0  

 

schvaľuje 

                             o b n o v u  školského vyučovania v Základnej škole, na účel výchovy 

a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka. 
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Hlasovanie:                     za: 7 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

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

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0  

 

 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

V ďalšej časti dopadu COVID-19 pre našu obec starostka informovala o zlej finančnej 

situácii, kvôli zníženému prísunu podielových daní. Starostka skonštatovala, že zo strany obce 

boli so zazmluvnenými firmami uzatvorené dodatky o dočasnom nevyužívaní služieb, aby 

sme minimalizovali náklady obce. Navrhla ZŠ s MŠ úzku spoluprácu vo výpomoci 

v medziach zákona. Starostka informovala poslancov, že aj napriek výzvam ktoré sú 

zverejnené sme opatrní pri riešení projektov z dôvodu ich spoluúčasti.  

 

Uznesenie č. 16/2020 :   

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 

 finančnú situáciu obce po dopade COVID-19 

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

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

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  6. Interpelácia poslancov 

V tomto bode starostka informovala poslancov o distribúcii kompostérov do domácností.  

 

 

K bodu  7. Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:45 h. 

 

 

Zapísal/(a): Agáta Jurková  

 

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

     pracovníčka  ObÚ                                                                        starostka obce 
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Overovatelia:  

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

 

Ľuboš Novák                                           ........................................ 


