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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves,  

konaného dňa 29.10.2020.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce 

                           Poslanci :Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ing. Marek    

                           Varga, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

                           Ľuboš Novák, Jaroslav Jurko – prítomní online na telefóne 

                           Kontrolórka obce: Ing. Lucia Vargová 

Neprítomní:      ------------------- 

Ďalší prítomní: Agáta Jurková, referentka obce 

Verejnosť:        ------------------ 

 

NÁVRH PROGRAMU : 

 
1.     Otvorenie 
2.     Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.     Kontrola plnenia uznesení 
4.     Rozhodnutie vo veci výstavby GVP 
5.     Informácia o možnostiach úveru 
6.     Informácia o celoplošnom testovaní v našej obci 
7.     Interpelácia poslancov 

8.     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 (2 poslanci pripojení online) 

a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Michal Ivan, Ing. Michal Vaľovský 

Hlasovanie:               za: 7 Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ing. Marek Varga,  

                                   Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan,Ľuboš Novák, Jaroslav Jurko)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

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

V tomto bode nemali poslanci žiadne návrhy 

 

Hlasovanie:               za: 7 Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ing. Marek Varga,  

                                   Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan,Ľuboš Novák, Jaroslav Jurko)         

                                   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.     Rozhodnutie vo veci výstavby GVP 
5.     Informácia o možnostiach úveru 
6.     Informácia o celoplošnom testovaní v našej obci 
7.     Interpelácia poslancov 

8.     Záver              

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode starostka z predchádzajúceho zastupiteľstva predložila náčrt umiestnenia 

predajne GVP.  

 

Uznesenie č. 37/2020 :   

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: 7 Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ing. Marek Varga,  

                                   Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan,Ľuboš Novák, Jaroslav Jurko)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  4. Rozhodnutie vo veci výstavby GVP 

Po predložení náčrtu výstavby predajne GVP starostka vyzvala poslancov aby sa k výstavbe 

vyjadrili. Ing. Michal Vaľovský namieta polohu umiestnenia predajne. Tak isto aj Ing. Marek 

Varga sa vyjadril, že pozemok, na ktorom by mala byť postavená predajňa je lukratívny 

pozemok uprostred obce a výstavba by narušila celkový vzhľad daného územia. Vyjadril sa, 

že keby to bolo na inom pozemku, tak by nebol proti. P. Milena Bodnárová a p. Ľuboš Novák 

sa priklonili k návrhu p. Ing. Vargu. Ing. Michal Ivan bol radikálne proti akejkoľvek výstavbe 
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predajne, skonštatoval, že predajňa COOP Jednota našim občanom postačuje a väčšie nákupy 

si aj tak občania chodia robiť do mesta. P. Peter Škultéty sa tak isto vyjadril záporne k lokalite 

výstavby a spomenul, že daná lokalita by mohla poslúžiť ako miesto pre výstavbu domov pre 

mladé rodiny a tým by sme zvýšili počet obyvateľov v obci. Spomenul susednú obec, že sa 

rozrastá a stav obyvateľstva sa zvyšuje následkom výstavby nových domov. Jaroslav Jurko sa 

pomocou online hovoru vyjadril, že je za výstavbu predajne ale jeho jeden hlas nemá váhu, 

tak sa priklonil k väčšine. Starostka k pozemku sa vyjadrila, že vhodný obecný pozemok na 

výstavbu predajne okrem spomínanej lokality sa nenachádza a na otázku výstavby rodinných 

domov konštatovala, že musí nastať zmena územného plánu obce a k otázke zvyšovania počtu 

občanov v susednej obci sa vyjadrila, že taktiež obec nedisponuje pozemkami, ale počet 

obyvateľov rastie v dôsledku kúpy neobývaných súkromných domov. Teda výstavbu predajne 

GVP v obci poslanci jednohlasne neschválili.  

 

Uznesenie č. 38/2020: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

neschvaľuje 

výstavbu predajne GVP 

 

Hlasovanie:               za: 7 Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ing. Marek Varga,  

                                   Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan,Ľuboš Novák, Jaroslav Jurko)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5. Informácia o možnostiach úveru 

Z predchádzajúceho zastupiteľstva na ktorom boli poslanci oboznámení s možnosťou 

čerpania úveru ponúknutého Prima bankou Slovensko a.s. sa poslanci vyjadrili kladne. 

Skonštatovali, že v čase pandémie a krátenia podielových daní inú možnosť financovania 

obce nemáme. Poslanci prijali indikatívnu ponuku financovania pre obec ako municipálny 

úver s navýšením 35 400 Eur.  

 

Uznesenie č. 39/2020 :   

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 
Municipálny úver – Univerzál (MÚU) – úver na čokoľvek s navýšením 35 400 Eur od Prima 

banky Slovensko a.s. 

 

Hlasovanie:               za: 7 Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ing. Marek Varga,  

                                   Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan,Ľuboš Novák, Jaroslav Jurko)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        
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                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  6. Informácia o celoplošnom testovaní v našej obci 

Starostka obce informovala poslancov, že celoplošné testovanie bude v Kultúrnom dome. 

Informovala poslancov, že zo zabezpečením toho testovania je veľa problémov, pretože obec 

musela hľadať dobrovoľníkov ako aj zdravotnícky personál a s tým boli spojené aj značné 

náklady, ktoré ešte nie sú vyčíslené nakoľko pokyny a podmienky sa stále menia.  

 

Uznesenie č. 40/2020 :   

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 

informácie o celoplošnom testovaní 

 

Hlasovanie:               za: 7 Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ing. Marek Varga,  

                                   Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan,Ľuboš Novák, Jaroslav Jurko)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  7. Interpelácia poslancov 

V tomto bode starostka predložila Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021. Tento plán 

poslanci jednohlasne schválili.  

 

Uznesenie č. 41/2020 :   

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 rok 2021 

 

Hlasovanie:               za: 7 Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ing. Marek Varga,  

                                   Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan,Ľuboš Novák, Jaroslav Jurko)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 8. Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 h. 

 

 

Zapísal/(a): Agáta Jurková  

 

 

 

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

     pracovníčka  ObÚ                                                                        starostka obce 

 

 

Overovatelia:  

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

 

 

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


