Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves,
konaného dňa 14.12.2020.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce
Poslanci :Peter Škultéty, Milena Bodnárová, Ing. Marek
Varga, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan,
Ľuboš Novák, Jaroslav Jurko
Kontrolórka obce: Ing. Lucia Vargová
Neprítomní:
------------------Ďalší prítomní: Agáta Jurková, referentka obce
Verejnosť:
Milan Vaľovský
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Tušická
Nová Ves na roky 2021-2023 a návrh rozpočtu na rok 2021
5. Návrh VZN č. 9/2020 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce
6. Návrh VZN č. 10/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác
7. Návrh VZN č. 11/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa
8. Návrh VZN č. 12/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný
pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva psími výkalmi
9. Návrh VZN č. 13/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce
10. Návrh VZN č. 14/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
11. Návrh VZN č. 15/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
12. Návrh VZN č. 16/2020 o miestnych daniach na území obce
13. Návrh VZN č. 17/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
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14. Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok
2021 na oblasť C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a pre oblasť C4 - Triedený
zber komunálneho odpadu
15. Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok
2021 pre oblasť A1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko
emisných zdrojov
16. Prejednanie žiadostí
17. Rôzne : a) opatrovateľská služba
b) spracovanie dreva
c) obecné noviny – príspevky
d) Dom smútku – rekonštrukcia, spracovanie agendy
e) monitorovacia správa MŠ
f) park pri zvonici
18. Interpelácia poslancov
19. 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 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

Návrhy poslancov (alebo starostky) na zmeny a doplnenia programu:
V tomto bode starostka navrhla doplniť do programu bod Rozpočtové opatrenia – zmena
rozpočtu na rok 2020. Pán Škultéty navrhol doplniť do bodu Rôzne – informácie ohľadom
pána Gerboca.
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
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Tušická
Nová Ves na roky 2021-2023 a návrh rozpočtu na rok 2021
5. Návrh VZN č. 9/2020 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce
6. Návrh VZN č. 10/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác
7. Návrh VZN č. 11/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa
8. Návrh VZN č. 12/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný
pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva psími výkalmi
9. Návrh VZN č. 13/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce
10. Návrh VZN č. 14/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
11. Návrh VZN č. 15/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
12. Návrh VZN č. 16/2020 o miestnych daniach na území obce
13. Návrh VZN č. 17/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
14. Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok
2021 na oblasť C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a pre oblasť C4 - Triedený
zber komunálneho odpadu
15. Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok
2021 pre oblasť A1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko
emisných zdrojov
16. Prejednanie žiadostí
17. Rôzne : a) opatrovateľská služba
b) spracovanie dreva
c) obecné noviny – príspevky
d) Dom smútku – rekonštrukcia, spracovanie agendy
e) monitorovacia správa MŠ
f) park pri zvonici
18. Rozpočtové opatrenia – zmena rozpočtu na rok 2020
19. Interpelácia poslancov
20. Záver
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starostka konštatovala, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
boli splnené.
Uznesenie č. 42/2020 :
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
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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. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu
obce Tušická Nová Ves na roky 2021-2023 a návrh rozpočtu na rok 2021
V tomto bode predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Lucia Vargová odborné stanovisko
k návrhu viacročného rozpočtu obce. Stanovisko v písomnej forme tvorí prílohu zápisnice.
Hlavná kontrolórka odporúčala schválenie navrhovaného rozpočtu na rok 2021 a zobrať na
vedomie rozpočet na rok 2022 a 2023. V diskusii sa p. Varga vyjadril k podielovým daniam..
Starostka podala vysvetlenie výrubu stromov s tým, že topoľ, ktorý bol pri zvonici sa môže
použiť na výrobu sochy. Starostka oslovila sochára, a požiadala o jeho stanovisko a cenovú
ponuku. Toto sa zahrnulo do navrhovaného rozpočtu. Ďalej starostka informovala o potrebe
zakúpiť škrabku do MŠ a o vytvorení depozitu. Pán Varga navrhol zistiť záujem o prevádzku
MŠ v termíne 21.12. – 23.12.2020. Starostka informovala, že je takáto možnosť a ak bude
záujem o prevádzku MŠ minimálne 11 detí, tak škôlka bude otvorená aj v tomto termíne.
Poslanci navrhli upraviť v rozpočte položky spolufinancovanie podaných projektov (traktor
a KD) a vynechať položky – socha a Deň Novešanov. Potom poslanci hlasovali za návrh
rozpočtu, ktorý jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 43/2020:
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 rozpočtu na rok 2021-2023 po spomínaných úpravách
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.
Ďalej v tomto bode starostka odvôvodnila dôvody navrhovaných rozpočtových opatrení. Pán
Škultéty podotkol k plneniu rozpočtu, že pre organizácie bol schválený rozpočet vo výške
1000,- € ale v skutočnosti bolo poukázaných len 129,27 €. Poslanec odôvodnil, že ako
fungujú a čo je potrebné pre chod klubu vykonať. Starostka podotkla, že ak by sme ušetrili,
tak by sme splácali úver, ale za daných okolností s tým obec nemôže bez dotácie nič urobiť.
Navyše je v dezolátnom stave strecha na Dome smútku.
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K bodu 5. Návrh VZN č. 9/2020 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na
území obce
V tomto bode starostka informovala o návrhu VZN č. 9/2020 o spôsobe náhradného
odvádzania odpadových vôd na území obce. Pán poslanec Varga sa opýtal, či sú všetky tie
VZN potrebné, či by sa nemohli financie dať napr. pre činnosť futbalového klubu. Starostka
odôvodnila potrebu VZN z hľadiska legislatívy a prokuratúry. Informovala o spracovanom
harmonograme spoločnosťou MO&AD. Starostka zatelefonovala p. Jurčovej a dala hlasitý
hovor, aby p. Jurčová vysvetlila poslancom potrebu VZN. P. Jurčová vysvetlila, že ona robí
len obligatórne VZN. Pán Ivan sa opýtal, či je niekde zverejnený zoznam obligatórnych VZN.
P. Jurčová odpovedala, že takýto zoznam obligatórnych VZN nie je. VZN sa schvaľujú na
dobu neurčitú od určitého dátumu. Obec posúdi a urobí buď dodatok k VZN alebo spracuje
nové VZN. Pán Ivan sa ďalej opýtal, či je možné vytvoriť združenie na vypracovanie VZN.
Pani Jurčová odpovedala, že to nie je možné, nakoľko každá obec má iné podmienky, teda
VZN sa nedajú vytvoriť paušálne. Sankcie prokuratúry, kontroly NKU nesie zodpovednosť
starosta. Starostka sa opýtala, že ak budeme mať uznesenie, že poslanci boli proti spracovaniu
VZN, bude starosta krytý týmto uznesením? Nie, obec musí mať spracované VZN v súlade so
zákonmi. Hlavný kontrolór kontroluje aj VZN. Pán Varga sa opýtal, či je zoznam
obligatórnych VZN. Veď má iné podmienky malá a veľká obec. Ďalej sa opýtal, že koľko
VZN ešte budeme potrebovať. P. Jurčová nevedela povedať, či nám už spracovala všetky
VZN. Poznamenala, že zákon nepozná pojem malá obec, je všeobecný pre všetky obce.
Poslanci hlasovali za návrh VZN č. 9/2020 a tento návrh jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 44/2020 :
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
Návrh VZN č. 9/2020 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce

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 6. Návrh VZN č. 10/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový
plán záchranných prác
Starostka obce prečítala Návrh VZN č. 10/2020 a podala informáciu. Poslanci tento návrh
jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 45/2020 :
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.
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berie na vedomie
Návrh VZN č. 10/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných
prác
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. Návrh VZN č. 11/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre
psa
Starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 11/2020. Poslanci tento návrh
jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 46/2020 :
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
Návrh VZN č. 11/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa
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 8. Návrh VZN č. 12/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je
zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva
psími výkalmi
Starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 12/2020. Poslanci tento návrh
jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 47/2020 :
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
Návrh VZN č. 12/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný
pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva psími výkalmi
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psa
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 9. Návrh VZN č. 13/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území
obce
Starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 13/2020. Poslanci tento návrh
jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 48/2020 :
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
Návrh VZN č. 13/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce
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 10. Návrh VZN č. 14/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 14/2020. Poslanci tento návrh
jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 49/2020 :
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
Návrh VZN č. 14/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
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 11. Návrh VZN č. 15/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
Starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 15/2020. Po diskusiu poslanci tento návrh
jednoznačne schválili.
Uznesenie č. 50/2020 :
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
Návrh VZN č. 15/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
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 12. Návrh VZN č. 16/2020 o miestnych daniach na území obce
Starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 16/2020, upozornila na zmeny v sadzbách
DZN. Sadzba za psa ostáva v platnosti. Pri verejných priestranstvách starostka oboznámila
s návrhom na osobitné užívanie verejného priestranstva. V časti vývoz odpadu starostka
prečítala oslobodenia, ktoré sú podrobne upravené v návrhu. Na základe žiadosti dôjde
k oslobodeniu o 10 %. V prípade zmeny počtu obyvateľov – platiteľov, môže občan
žiadosťou požiadať o vrátenie na poplatku. Poslanci navrhli doplniť zľavu z poplatku vo
výške 10 % aj pre držiteľov Jánskeho plakety a to po predložení žiadosti a príslušného
dokladu. Tento návrh bude prerokovaný s právničkou p. Jurčovou o zákonnosti. Poslanci
návrh VZN jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 51/2020 :
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
Návrh VZN č. 16/2020 o miestnych daniach na území obce
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
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Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Návrh VZN č. 17/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Starostka obce podrobne oboznámila poslancov s navrhovanými sadzbami za vývoz odpadu
podrobne podľa návrhu a druhu odpadu. V diskusii p. Ivan vystúpil s otázkou či to bude
zverejnené a kde. Starostka informovala, že schválené VZN sú zverejnené na našej webovej
stránke a samozrejme oznam zverejníme aj na obecných tabuliach, na facebook stránke a na
stránke obce. Zmeny budú vysvetlené aj v časopise.
Uznesenie č. 52/2020 :
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
Návrh VZN č. 17/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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 14. Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho
fondu na rok 2021 na oblasť C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov a pre oblasť C4 - Triedený zber komunálneho odpadu
Starostka obce informovala o podaných žiadostiach na Environmentálny fond na traktor
s príslušenstvom boli podané 2 žiadosti. Poslanci schválili podanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z Environmentálneho fondu.
Uznesenie č. 53/2020 :
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
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 na oblasť C2 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a pre oblasť C4 - Triedený zber
komunálneho odpadu
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
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nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15. Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho
fondu na rok 2021 pre oblasť A1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom
využívania nízko emisných zdrojov
V tomto bode starostka informovala o podanej žiadosti na Environmentálny fond. Podporou
by sa realizovala výmena kúrenia v KD – rozpočet je 40 000 €. Podmienkou podpory je
spoluúčasť obce.
Uznesenie č. 54/2020 :
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
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 pre oblasť A1
- Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov
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 16. Prejednanie žiadostí
V tomto bode bola prejednaná žiadosť spoločnosti GVP o odkúpenie časti pozemku aj
s prílohami. Starostka prečítala znenie starého uznesenia. Oboznámila poslancov o stretnutí
s p. Gerbocom po zasadaní OZ v októbri aj o reakciách občanov na výstavbu predajne GVP.
Pochválila vedúcu predajne, za jej manažérske schopnosti, ale podotkla, že pre občanov je
hlavne problém, keď je predajňa zatvorená a nemajú si kde nakúpiť. Pokračovala rozprava
starostky ohľadom GVP a navrhla po porade s právnikom, aby poslanci pouvažovali nad
nejakým spôsobom podľa ich návrhu na prieskum medzi občanmi. P. Ivan reagoval, že anketa
bola už v roku 2019. P. Škultéty hovoril o tom, ako to bolo na predchádzajúcom
zastupiteľstve. Ako spomínal, že by tam boli stavebné pozemky pre mladé rodiny. Vytýkal
starostke, čo bolo medzi nimi na stretnutí v kancelárii na obecnom úrade. Opýtal sa, či si
starostka prečítala obsah zalepenej obálky od p. Gerboca z GVP, že to dala rozniesť a že
povedal, že GVP dáva niečo starostom, ale on myslel, že podporuje obecný úrad a nemyslel
tým menovite starostku. Podľa predloženého plánu si vykrojí GVP časť pozemku a ostane
časť pozemku bez využitia. K diskusii sa pripoj aj prítomní občan p. Vaľovský, ktorý
povedal, že občania nechcú predajňu GVP a nenašiel jediného človeka, ktorý by bol
naklonený výstavbe predajne. Vraj hovoril s viacerými ľuďmi. Ostatní vraj chcú predajňu, ale
na inom pozemku. Rozhovoril sa o využití pozemku na výstavbu. Starostka na to reagovala,
že navrhla lokalitu najprv starú krčmu, budovu starej školy, ale p. Gerboc záujem nemal.
Lokalita pri základnej škole pri p. Zajacovej nemôže byť využitá na výstavbu. P. Varga sa
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vyjadril, že počet obyvateľov súvisí s možnosťou bývania. Ešte tu neboli také ostré výmeny
názorov medzi poslancami a podarilo sa p. Gerbocovi postaviť proti sebe starostku
a poslancov. Starostka uviedla, že v starej škole je odstavená voda z dôvodu, že niekde
dochádza k pretekaniu. Podmienkou zmeny starej školy na byty je zoznam ľudí, ktorí tam
budú bývať. P. Vaľovský M. navrhol, aby sa v zápisnici nezverejňovali mená poslancov.
Starostka obce reagovala, že po školení a zmene predpisov sa mená musia uvádzať
v zápisnici. Na návrh p. Ivana poslanci chcú podať vysvetlenie ohľadom výstavby GVP
v obci v novinách. Poslanci na svojom zastupiteľstve sa uzniesli na tom, že do konca obdobia
sa nebudú zaoberať odpredajom pozemku medzi materskou a základnou školou. V závere sa
zhodli na tom, že nie sú výhradne proti výstavbe GVP v obci, ale nie na pozemku medzi
materskou a základnou školou. Sformulovali aj odpoveď na žiadosť p. Gerboca.
Uznesenie č. 55/2020 :
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.
neschvaľuje
odpredaj pozemku medzi materskou a základnou školou na 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 17. Rôzne
V tomto bode starostka informovala o zriadení opatrovateľskej služby od 1.1.2021. Čo sa
týka spracovania dreva, starostka podotkla, že ak má niekto záujem, tak môže si ho zobrať,
ale musí upratať celý priestor. Informovala o možnosti zhotovenia sochy z topoľa pri
požiarnej zbrojnici. Obecné noviny sú v procese prípravy, vyzvala poslancov na príspevky.
V Dome smútku prebehla rekonštrukcia čelnej steny, ktorú vykonal p. Tudja. Zároveň
informovala poslancov o spracovaní agendy a digitalizácie miestneho cintorína – spracovanie
nájomných zmlúv. Informovala o spracovaní monitorovacej správy pre materskú školu, ktorá
sa robí na dobu 10 rokov. Zvýšenú spotrebu energií máme kvôli bezplatným jedlám. Starostka
informovala o výrube tují v parku pri zvonici. Po spolupráci so spoločnosťou Agroves sa
vyrovná plochy, zhotoví sa plot od potoka a dajú sa tam lavičky a preliezky, ktoré treba
zafarbiť. Tieto práce urobia na dobrovoľnej brigáde občania, ktorí bývajú v blízkosti. Čo sa
týka starej školy, starostku oslovil p. Šimaj, že v priestoroch, kde bola bývala jednota, by
vytvoril pinpong, rozšíril by priestory. Na poschodí by zriadil posedenie s televízorom na
sledovanie zápasov. Starostka sa opýtala, či by to bol bar, ale povedal, že nie. Starostka mu
povedala, aby poslal žiadosť mailom. Starostka ho informovala, že budova potrebuje opravu
vrátane strechy. Ale do dnešného dňa žiadosť neprišla.
Uznesenie č. 56/2020 :
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.
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berie na vedomie
zriadenie opatrovateľskej služby
príspevky do obecných novín
zhotovenie monitorovacej správy v MŠ
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 18. Rozpočtové opatrenia – zmena rozpočtu na rok 2020
V tomto bode starostka predložila rozpočtové opatrenia, ktoré sú súčasťou prílohy. Tieto
zmeny poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 57/2020 :
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
rozpočtové opatrenia – zmenu rozpočtu na rok 2020
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 19. Interpelácie poslancov
V tomto bode starostka konštatovala, že všetky body zasadnutia boli prerokované.
K bodu 20. Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22:00 h.

Zapísal/(a): Agáta Jurková
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......................................................
pracovníčka ObÚ

....................................................
starostka obce

Overovatelia:
Peter Škultéty

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

Milena Bodnárová

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