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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves,  

konaného dňa 17.06.2021    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:             Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce 

                              Poslanci :Peter Škultéty, Ing. Marek    

                              Varga, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan 

                              Kontrolórka obce: Ing. Lucia Vargová 

Neprítomní:         Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák  

Ďalší prítomní:    Agáta Jurková, referentka obce, Ing. Michal Varga - kronikár 

Verejnosť:           ------------ 

 

 

NÁVRH PROGRAMU : 
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh Záverečného účtu obce TNV za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu obce 
5. Návrh plánu práce a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 
6. Kompostovisko a triedený zber v obci  
7. Informácia o súčasných aktivitách v obci  
8. Rôzne  
9. Interpelácia poslancov 
10. Záver 
 

 

                                                                                                        

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák 

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Peter Škultéty, Ing. Marek Varga 

Hlasovanie:               za: 4 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Ing. Michal Ivan)         

                                   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 

neboli žiadne návrhy na doplnenie a program rokovania bol schválený.  

 

Hlasovanie:               za: 4 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Ing. Michal Ivan)         

                                   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 TNV za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu obce 
5. Návrh plánu práce a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 
6. Kompostovisko a triedený zber v obci  
7. Informácia o súčasných aktivitách v obci  
8. Rôzne  
9. Interpelácia poslancov 
10. Záver 
 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

Skôr ako prítomní pristúpili ku kontrole plnenia uznesení starostka obce poďakovala Ing. 

Michalovi Vargovi za dlhoročnú prácu kronikára. Ďalej starostka skonštatovala, že úloha 

poslancov upozorniť občanov na potrebu sčítať sa bola splnená.  

 

Uznesenie č. 7/2021 :   

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: 4 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Ing. Michal Ivan)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0   

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu  4. Návrh Záverečného účtu obce TNV za rok 2020 a stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 
Návrh Záverečného účtu obce TNV za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu obce a správu kontrolóra predniesla kontrolórka obce Ing. Lucia Vargová. 

Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. K záverečnému účtu mal pripomienku p. Peter Škultéty 

ohľadom financovania OŠK Tušice – TNV a odozvy Tušičanov na chod klubu. Ing. Marek 

Varga navrhol, aby sa našli finančné prostriedky aspoň na čiastočnú úhradu požiadaviek 

OŠK. Nato zareagovala kontrolórka obce, že rozpočet je predpokladaný a reálne čerpanie je 

ovplyvnené zníženým prísunom podielových daní do obci. Starostka podotkla, že v rozpočte 

sme mali položku, ktorá bola vyčlenená na akciu Deň Novešanov. Táto akcia tento rok opäť 

nebude v dôsledku obáv z možného šírenia COVID-19 a z dôvodu pandemických opatrení 

s čím súhlasili aj poslanci. Starostka vyzvala poslancov nech sa vyjadria k danej 

problematike, lebo financie sú potrebné aj na zakúpenie novej kosačky.  Starostka ďalej 

navrhla poslancovi Škultétymu ako trénerovi OŠK, aby prizval na ďalšie zasadnutie OZ 

členov realizačného tímu k diskusii s poslancami.  

 

 

Uznesenie č. 8/2021: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

Záverečný účet obce TNV za rok 2020 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu obce  

 

Hlasovanie:               za: 4 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Ing. Michal Ivan)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 5. Návrh plánu práce a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2021 
 

V tomto bode predniesla kontrolórka obce Ing. Lucia Vargová návrh plánu práce a kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. Tento návrh poslanci jednohlasne schválili.   

 

Uznesenie č. 9/2021 :   

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 práce a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

 

Hlasovanie:               za: 4 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  
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                                    Ing. Michal Ivan)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  6. Kompostovisko a triedený zber v obci 

 

V tomto bode starostka informovala o mulčovaní odpadu na miestnom kompostovisku. 

Poslanci skonštatovali, že zriadením obecnej kompostárne má obec menej skládok biologicky 

rozložiteľného odpadu. Došlo k zhutneniu prístupovej cesty k samotnej rieke Ondave 

v blízkosti ČOV a prístupovej cesty ku kompostovisku. Starostka podala informáciu 

poslancom, že v prípade ak občania budú disponovať drobným stavebným odpadom je možné 

vyviesť ho na kopu k ČOV a potom bude tento odpad použitý na zhutnenie. Ďalšou diskusiou 

bol prejednaný návrh spolupráce s firmou KOSIT. Zo strany starostky bola podaná informácia 

o rokovaní obce s firmou o podmienkach vývozu s tým, že by išlo o výhodnejšiu spoluprácu. 

Zatiaľ je to v stave rokovania.  

 

Uznesenie č. 10/2021 :   

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 

informáciu o rokovaní s firmou Kosit, možnosť vývozu drobného stavebného odpadu k ČOV 

 

Hlasovanie:               za: 4 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Ing. Michal Ivan)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  7. Informácia o súčasných aktivitách v obci 

Vzhľadom na pretrvávajúce finančné problémy v obci ale aj celkovo na Slovensku nie sú 

uvoľňované finančné prostriedky v rámci podaných žiadostí. V súčasnosti prebieha v obci 

kosenie verejných priestranstiev a menšie úpravy verejných budov, ktoré je obec schopná 

sama zvládnuť.  

 

Uznesenie č. 11/2021 :   

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 

pretrvávajúce finančné problémy a stav podaných žiadostí  
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Hlasovanie:               za: 4 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Ing. Michal Ivan)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  8. Rôzne 

V tomto bode boli riešené žiadosti o sponzorstvo. Nakoľko obec nedisponuje finančnými 

prostriedkami obec nie je schopná poskytnúť financie iba priestory pre činnosť klubov. 

V ďalšej časti medzi poslancami vznikla diskusia a výmena názorov v oblasti výstavby už 

prejednávanej žiadosti o výstavbu GVP. Starostka obce vyzvala poslancov, aby dali návrh na 

využitie plochy ihriska. P. Škultéty je za predaj ihriska na výstavbu rodinných domov. Na to 

zareagoval poslanec Varga, že na pozemku je možné vybudovať len 4 domy. Ostatní poslanci 

reagovali, že nech ihrisko ostane v pôvodnom stave. Poslanec Ivan zareagoval, že by obce 

dala ihrisko do prenájmu OŠK, aby sa OŠK uchádzalo o vybudovanie multifunkčného ihriska. 

Na to zareagoval poslanec Škultéty, že to nemá význam pretože cez výzvy by OŠK 

nedokázalo zrealizovať predložený návrh p. Ivana. Starostka sa k tomu vyjadrila, že na 

kosenie ihriska nemáme pracovníkov a v súčasnosti máme funkčnú len 1 kosačku, takže 

pracovník obce bude v prvom rade kosiť okolie obecného úradu, kultúrneho domu, materskej 

škôlky, Ondavskej ulice a cintorína. V tomto bode vyzval p. Varga starostku obce, aby 

upozornila rodinu Repkových na zabezpečenie psa tak, aby neohrozoval občanov. Starostka 

obce z daným návrhom súhlasila a konštatovala, že už bol majiteľ psa viackrát upozornený 

a preto na základe tohto podnetu mu zašle list, že ak sa bude incident opakovať bude nútená 

zavolať odchyt psov na jeho náklady.  

 

Uznesenie č. 12/2021 :   

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. 

 

shvaľuje 

zaslať výzvu na zabezpečenie psa u občana Repku  

 

Hlasovanie:               za: 4 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Ing. Michal Ivan)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

    

K bodu  9. Interpelácia poslancov 

V tomto bode starostka konštatovala, že všetky body zasadnutia boli prerokované.  
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K bodu  10. Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 h. 

Zapísal/(a): Agáta Jurková  

 

 

 

 

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

     pracovníčka  ObÚ                                                                        starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

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

 

 

 

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


