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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves,  

konaného dňa 16.07.2020.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Jarmila Vaľovská, starosta obce 

                           Poslanci :Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Milena Bodnárová, Jaroslav     

                           Jurko, Ing. Marek Varga 

                           Kontrolórka obce: Ing. Lucia Vargová 

Neprítomní:      Ing. Michal Ivan, Ľuboš Novák 

Ďalší prítomní: Agáta Jurková, referentka obce 

Verejnosť:        ----- 

NÁVRH PROGRAMU : 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh záverečného účtu obce 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
6. Plán činností hlavného kontrolóra na II. polrok 
7. Správa o činnosti a prebiehajúcich prácach v obci 
8. Interpelácia poslancov 

9. Záver       

                                                                                                        

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Ing. Michal Ivan, Ľuboš Novák  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Jurko Jaroslav, Ing. Michal Vaľovský 

Hlasovanie:                     za: 5 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský,  Milena Bodnárová,    

                                         Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)         

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0       

 

Zapisovateľka:               Agáta Jurková 

 

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

V tomto bode starostka navrhla doplniť do programu rokovania bod informácia o ponúkanom 

úvere od Prima banky. 
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Hlasovanie:                     za: 5 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský,  Milena Bodnárová,    

                                         Jaroslav Jurko, 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 záverečného účtu obce 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
6. Plán činností hlavného kontrolóra na II. polrok 
7. Správa o činnosti a prebiehajúcich prácach v obci 
8. Informácia o ponúkanom úvere od Prima banky a.s. 
9. Interpelácia poslancov 
10. Záver       

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

starostka poslancov informovala, že všetky úlohy boli splnené. 

 

Uznesenie č. 17/2020 :   

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 

kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie:                     za: 5 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský,  Milena Bodnárová,    

                                         Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga) 

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  4. Návrh záverečného účtu obce 

V tomto bode kontrolórka obce Ing. Lucia Vargová sa podrobne vyjadrila k záverečnému účtu 

obce a skonštatovala, že z finančného hľadiska je záverečný  účet obce je spracovaný v súlade 

s rozpočtovými pravidlami a v súlade so zákonom. Z poslancov nemal nikto námietky 

a záverečný účet obce bol jednoznačne schválený.  

 

Uznesenie č. 18/2020: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje  
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Záverečný účet obce.  

 

Hlasovanie:                     za: 5 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský,  Milena Bodnárová,    

                                         Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga) 

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

 

 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce  

V tomto bode predložila kontrolórka obce Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu, kde zhodnotila, že záverečný účet obce za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými 

právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku 

a záväzkov obce Tušická Nová Ves. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

obce je súčasťou zápisnice.  

 

Uznesenie č. 19/2020 :   

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 
Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019 

 

Hlasovanie:                     za: 5 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský,  Milena Bodnárová,    

                                         Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga) 

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

V tomto bode hlavná kontrolórka obce predložila plán činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok.  

 

Uznesenie č. 20/2020 :   

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 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

 

Hlasovanie:                     za: 5 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský,  Milena Bodnárová,    
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                                         Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga) 

         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  7. Správa o činnosti a prebiehajúcich prácach v obci  

Starostka obce v tomto bode informovala o prebiehajúcich projektoch, hlavne výstavby 

autobusovej zastávky a zdôraznila, že dokončovacie práce meškajú kvôli chýbajúcim 

pracovníkom, ktorí majú dokončiť stavebné práce. Informovala o rekonštrukcii elektrickej 

siete v obci, ktorá bude prebiehať začiatkom augusta. Obec je zaradená do podania žiadosti 

o regionálny príspevok ohľadom Domu nádeje. Čakáme na výsledky podanej žiadosti 

ohľadom rekonštrukcie kultúrneho domu. Starostka zdôraznila potrebu rekonštrukcie strechy 

kultúrneho domu a domu smútku, ktoré vplyvom prívalových dažďov zatekajú. Ohľadom 

odvodnenia lokality pri Základnej škole je v súčasnosti spracovávaný projekt. V mesiaci 

august by mala byť zriadená nabíjacia stanica pre elektromobily, na ktorú už máme dotáciu.  

 

Uznesenie č. 21/2020 :   

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  

správu o prebiehajúcich prácach v obci 

 

Hlasovanie:                     za: 5 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský,  Milena Bodnárová,    

                                         Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga) 

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

      

K bodu 8. Informácia o ponúkanom úvere od Prima banky a.s.  

V tomto bode starostka predložila informáciu v súvislosti s preklenutím finančných ťažkostí 

a to možnosťou čerpania úveru. Informácia bola spracovaná Ing. Harbuľákovou, bankárkou 

určenou pre obec. K danej ponuke sa vyjadril Ing. Marek Varga, ktorý sa prikláňa k názoru, 

aby navýšený úver nebol, lebo máme problém so splácaním istiny za terajších podmienok. 

Starostka obce vysvetlila detaily ponuky, ktoré spočívajú v tom, že úver ktorý máme v banke 

je dlhodobý, poskytnutý približne v roku 1976 z ďalšími obmenami a končí nám v roku 2022. 

Keďže určite finančné prostriedky v priebehu dvoch rokov aj v súvislosti so súčasnou krízou 

nebudeme mať k dispozícii na jeho vyrovnanie, banka prišla s ponukou predĺžiť časovo úver 

na 10 rokov s menším percentom zúročenia, ale s možnosťou navýšenia v prípade potreby. 

Starostka obce podotkla, že nechce navýšiť úver, práve naopak chce ho ponížiť, ale za 

súčasných finančných možností to nie je reálne. Starostka obce vyzvala poslancov, aby 

preštudovali alebo sa zaoberali danou ponukou a za prítomnosti p. Ing. Harbuľákovej sa na 

nasledujúcom zastupiteľstve rozhodli o čerpaní úveru.  
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Uznesenie č. 22/2020 :   

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 

ponuku Prima banky a.s. o ponúkanom úvere  

 

ukladá 

pozvať na nasledujúce zastupiteľstvo Ing. Harbuľákovú – zástupkyňu Prima banky a.s. 

 

Hlasovanie:                     za: 5 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský,  Milena Bodnárová,    

                                         Jaroslav Jurko, 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 starostka informovala poslancov o zriadení kompostoviska na obecnom 

pozemku v lokalite ČOV za účelom triedenia biologického odpadu a na základe toho 

vypracovanie projektovej dokumentácie a doplnená zmluva so spoločnosťou Fúra s.r.o., ktorá 

bude vykonávať aj vývoz jedlých olejov. Starostka informovala ohľadom ponuky p. Ing. 

Gerboca- zástupcu spoločnosti GVP, kde opakovanie prejavil záujem o vybudovanie predajne 

v našej obci. Má záujem o pozemok pri Základnej škole. Starostka s poslancami  sú naklonení 

výstavbe predajne, ale za predpokladu, že nebudú ohrozené inžinierske siete. Pán Gerboc 

s tým súhlasil a na vlastné náklady zistí možnosť výstavby.  

Poslanci spolu so starostkou sa zaoberali možnosťou získania finančných prostriedkov na 

zníženie úveru. Starostka predložila aj návrh VVS a.s. o odkúpenie akcií. Túto informáciu 

berú poslanci na vedomie. Súčasne poslanci vidia možnosť získania finančných prostriedkov 

na zníženie úveru aj v odpredaji obecného pozemku. Poslanec Škultéty mal otázku, aká 

technológia bola použitá na opravu cesty medzi našou obcou a Horovcami, lebo kamienky 

poškodzujú vozidlá a je to nebezpečné aj pre cyklistov. Starostka vysvetlila, že ona bola iba 

informovaná zo Správy ciest KSK o tejto rekonštrukcii a ako štatutár obce o technológie 

rekonštrukcie ona nemôže rozhodnúť, aj napriek tomu, že daný problém predniesla 

predstaviteľom Správy ciest KSK.  

Starostka intenzívne apeluje na riaditeľku Povodia Bodrogu a Hornádu, p. Ing. Kolosárovú 

aby už začali s plánovaným čistením Horovského kanála, pretože prívalové dažde, ktoré teraz 

postihujú aj našu obec a napĺňajú daný kanál a keďže nie je kanál vyčistený zaplavuje záhrady 

našich občanom. Vzhľadom na aktuálny početný výskyt prívalových dažďov starostka obce 

pravidelne monitoruje situáciu v obci a v prípade naliehavej situácie sú k dispozícii členovia 

DHZ a ich technika.  

V tomto bode ešte starostka informovala poslancov o kosení verejných priestranstiev v obci, 

kde tlmočila neochotu občanov udržiavať verejné priestranstvo pred svojimi 

nehnuteľnosťami. Skonštatovala, že je na svedomí občanov, či priestor pred svojím domom 

budú udržiavať, lebo obec na to nemá kapacitné ani finančné možnosti.  
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Uznesenie č. 23/2020 :   

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  

zriadenie kompostoviska na obecnom pozemku v lokalite ČOV a vypracovanie projektovej 

dokumentácie. 

 

Hlasovanie:                     za: 5 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský,  Milena Bodnárová,    

                                         Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)        

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

berie na vedomie  

- ponuku p. Ing. Gerboca o postavení predajne GVP a predaji obecného pozemku 

- návrh VVS a.s. na odkúpenie akcií 

- plánované čistenie Horovského kanála 

 

Hlasovanie:                     za: 5 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský,  Milena Bodnárová,    

                                         Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)        

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu  10. Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:30 h. 

 

 

Zapísal/(a): Agáta Jurková  

 

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

     pracovníčka  ObÚ                                                                        starostka obce 

 

Overovatelia:  

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

 

Jurko Jaroslav                                              ........................................ 


