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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves,  

konaného dňa 02.04.2020    
___________________________________________________________________________ 

 

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: Jarmila Kolesárová, referentka obce 

Verejnosť:        ----- 

NÁVRH PROGRAMU : 

 
1.  Otvorenie 
2.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Dodatok č. 3 – VVS a.s. Košice 
4.  Krízový štáb – CO, informácia o pandémii 
5.  Návrh VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci, Návrh VZN o vyhradení 
miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve obce  
6.  Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných.  

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

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

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

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:              Jarmila Kolesárová 

 

Návrhy poslancov (alebo starostky)  na zmeny a doplnenia programu: 
- starostka navrhla doplniť do bodu 4 vypracovanie Povodňového plánu záchranných prác 

obce Tušická Nová Ves  

  

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                        
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                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0       

 

  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 
1.  Otvorenie 
2.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Dodatok č. 3 – VVS a.s. Košice 
4.  Krízový štáb – CO, vypracovanie Povodňového plánu záchranných prác obce Tušická Nová Ves, 
informácia o pandémii 
5.  Návrh VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci, Návrh VZN o vyhradení 
miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve obce  
6.  Záver 

 

K bodu 3. Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce s VVS a.s. Košice 

Starostka poslancov informovala o ukončení a kolaudácii časti vodovodnej siete v dĺžke 344 

m. Nakoľko celý vodovod je v správe majetku VVS aj tento dodatok bolo potrebné na tomto 

zastupiteľstve prerokovať.  

 

Uznesenie č. 10/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje  

Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1537/25/2005/zTV/závod Mi 

 

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. Krízový štáb – CO, informácia o pandémii 

 

Starostka obce informovala poslancov o potrebe vypracovania dokumentácie krízového štábu 

obce. Keďže plán civilnej obrany, ktorý má obec k dispozícii je nedostatočne spracovaný, 

predložila zmluvu s Ing. Kočišom, ktorý má potrebné certifikáty na vypracovanie plánu CO. 

Keďže plán má zahŕňať aj mimoriadne situácie, ktoré sa vyskytnú (pandémie, ..) v obci je 

potrebné tento plán mať k dispozícii. Ďalej starostka informovala o potrebe vypracovania 

Povodňového plánu záchranných prác obce Tušická Nová Ves. Starostka súčasne informovala 

poslancov, že obec poskytuje občanom objednávku a donášku liekov, zabezpečuje donášku 

nákupov v prípade potreby. Zdôraznila, že úzko spolupracuje s krízovým štábom a upozornila 

poslancov, že v prípade nutnosti zvolá v obci krízový štáb.  

 

Uznesenie č. 11/2020 :   
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

vypracovanie plánu civilnej obrany, vypracovanie Povodňového plánu záchranných prác obce 

Tušická Nová Ves 

 

berie na vedomie 

informáciu o šírení koronavírusu v obci  

 

 

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. Návrh VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci, 

Návrh VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejnom priestranstve obce 

 

Starostka informovala poslancov o vypracovaných návrhoch podľa harmonogramu JUDr. 

Jurčovej. V tomto bode poslanci prerokovali Návrh VZN o podrobnostiach o organizácii 

miestneho referenda v obci, Návrh VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve obce 

 

Uznesenie č. 12/2020 :   

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 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci, Návrh VZN 

o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom 

priestranstve obce 

 

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. 
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K bodu  6. Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:45 h. 

 

 

Zapísal/(a): Jarmila Kolesárová  

 

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

     pracovníčka  ObÚ                                                                        starostka obce 

 

Overovatelia:  

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

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


