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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves,  

konaného dňa 08.09.2021    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:             Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce 

                              Poslanci :Peter Škultéty, Ing. Marek    

                              Varga, Ing. Michal Vaľovský, Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko 

                              Kontrolórka obce: Ing. Lucia Vargová 

Neprítomní:         Ing. Michal Ivan, Ľuboš Novák  

Ďalší prítomní:    Jarmila Kolesárová, referentka obce,  

Verejnosť:           ------------ 

 

 

NÁVRH PROGRAMU : 
1.    Otvorenie 
2.    Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.    Kontrola plnenia uznesení 
4.    Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 18/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole 
a v školských     
        zariadeniach zriadených obcou 
5.    Návrh VZN č. 3/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na 
území obce 
6.    Návrh VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania dotácií  z rozpočtu obce  
7.    Návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou  
8.    Kultúrny dom – aktuálny stav  
9.    Informácia o prebiehajúcich prácach v obci 
10.  Zapojenie sa do výzvy ministerstva hospodárstva 
11.  Cintorín – úprava oplotenia 
12.  Rôzne  
13.  Interpelácia poslancov 
14.  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:  Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko 

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

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Zapisovateľka:         Jarmila Kolesárová 

 

 

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

neboli žiadne návrhy na doplnenie a program rokovania bol schválený.  

 

Hlasovanie:               za: 5 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, 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.    Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 18/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole 
a v školských zariadeniach zriadených obcou 
5.    Návrh VZN č. 3/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na 
území obce 
6.    Návrh VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania dotácií  z rozpočtu obce  
7.    Návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou  
8.    Kultúrny dom – aktuálny stav  
9.    Informácia o prebiehajúcich prácach v obci 
10.  Zapojenie sa do výzvy ministerstva hospodárstva 
11.  Cintorín – úprava oplotenia 
12.  Rôzne  
13.  Interpelácia poslancov 
14.  Záver 
 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode starostka skonštatovala, že z predošlého zasadnutia neboli určené žiadne úlohy.  

 

Uznesenie č. 13/2021 :   

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 
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Hlasovanie:               za: 5 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu  4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 18/2019 o určení výšky mesačného príspevku 

v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou  
V tomto bode starostka predniesla Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 18/2019 o určení výšky 

mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a s dodatkom súhlasili.   

 

 

Uznesenie č. 14/2021: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

Dodatok č.1 k VZN č. 18/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole 

a v školských zariadeniach zriadených obcou. 

 

Hlasovanie:               za: 5 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 5. Návrh VZN č. 3/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany 

verejnej zelene na území obce 

V tomto bode predniesla starostka Návrh VZN č. 3/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty 

v obci a ochrany zelene na území obce. V tomto návrhu starostka upozornila zvlášť na návrh 

čl. II §4 ods. 2 písm. c a d) – tento bod sa týka hlavne zasypávania odtokových rigolov. Tento 

návrh poslanci jednohlasne schválili.    

 

Uznesenie č. 15/2021 :   

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 
VZN č. 3/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany zelene na území obce 
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Hlasovanie:               za: 5 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  6. Návrh VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania dotácií  z rozpočtu obce 

 

V tomto bode starostka informovala o návrhu VZN č. 4 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce. Poslanci odsúhlasili, že starostka obce môže poskytnúť dotáciu do výšky 

300,- eur. O poskytnutí dotácie nad 300,- eur rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

 

Uznesenie č. 16/2021 :   

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 

VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

 

Hlasovanie:               za: 5 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu  7. Návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 

Starostka predniesla Návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej 

obcou. Toto VZN bolo prijaté kvôli nariadeniu o povinnej účasti predškolákov na 

vyučovacom procese v materskej škole. Poslanci nemali pripomienky a návrh VZN 

jednohlasne schválili. 

 

 

Uznesenie č. 17/2021 :   

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 

VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 

 

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

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  8. Kultúrny dom – aktuálny stav 

Starostka informovala o aktuálnom stave kultúrneho domu. Informovala, že podaná výzva na 

zateplenie kultúrneho domu nebola schválená, čo je vzhľadom na finančnú situáciu obce 

výhodné,  nakoľko by sme ako obec nemali dostatok financií na spoluúčasť v projekte 

a v dôsledku zvyšovania cien stavebného materiálu obec nedisponuje prostriedkami na 

celkovú rekonštrukciu kultúrneho domu. Budeme sledovať výzvy do ktorých sa môžeme 

zapojiť, nakoľko je to prioritou.  

 

Uznesenie č. 18/2021 :   

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  

neschválenie výzvy na zateplenie kultúrneho domu 

 

Hlasovanie:               za: 5 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

    

K bodu  9. Informácia o prebiehajúcich prácach v obci 

V tomto bode starostka informovala o prebiehajúcich prácach v obci. Informovala o realizácii 

projektu v rámci Programu obnovy dediny „Revitalizácia odpočinkovej plochy v Tušickej 

Novej Vsi“, kde bola schválená dotácia vo výške 5000,- eur. V rámci realizácie bol vyčistený 

Horovský kanál pri požiarnej zbrojnici. Pokračuje sa v navození zeminy a úprave terénu. 

Práce majú byť ukončené do konca októbra.  

Ďalej informovala o rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci a NN prípojky. Prebiehajú 

dokončovacie práce a príprava na kolaudáciu.  

Vzhľadom na nefunkčnosť toaliet v Materskej škole hygiena nariadila opraviť a sfunkčniť 

toalety v MŠ. Tieto toalety boli zakúpené a v najbližšej dobe budú vymenené. Ďalej boli 

zakúpené drevené hranoly na opravu domčeka na ihrisku pri materskej škole. Starostka 

informovala, že poisťovňa Kooperatíva poskytla podporu vo výške 200 € a pracovníci 

poisťovne v rámci brigády natreli domček v MŠ.  

Na základe listu riaditeľky Základnej školy Mgr. Lenky Breckovej bolo nevyhnutné odstrániť 

závady futbalovej bránky – opraviť spoj a zafarbiť. Tieto nedostatky budú odstránené do 

konca septembra.  
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Ďalej informovala poslancov, že telefonicky ju oslovil p. Šimai Juraj, že má záujem 

o podnikanie v priestoroch starej školy. Starostka ho vyzvala, aby písomne predložil 

podnikateľský zámer a potom to bude predložené na riešenie. Zatiaľ tento zámer nebol 

predložený.  

 

Uznesenie č. 19/2021 :   

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 

- realizáciu projektu „Revitalizácia odpočinkovej plochy v Tušickej Novej Vsi“ 

- realizáciu výmeny osvetlenia a rekonštrukciu NN prípojok 

- výmenu toaliet v Materskej škole 

- opravu futbalových bránok 

 

Hlasovanie:               za: 5 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  10. Zapojenie sa do výzvy ministerstva hospodárstva 

V tomto bode starostka informovala o zapojení sa do výzvy na zateplenie Základnej školy.  

Podmienkou výzvy bolo vypracovanie energetického certifikátu. V dôsledku výmeny kotlov 

bol výsledok energetického certifikátu nevyhovujúci pre podmienky výzvy. Tým pádom 

žiadosť nebola podaná.  

 

Uznesenie č. 20/2021 :   

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 

nezapojenie sa do výzvy v dôsledku nesplnenia základnej podmienky 

 

Hlasovanie:               za: 5 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  11. Cintorín – úprava oplotenia 
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V tomto bode starostka informovala poslancov o odstránení starého plota na novom cintoríne 

a podala im svoju predstavu o rekonštrukcii vstupnej brány na cintorín ako aj celkovej úpravy 

hrobových miest bez pomníkov.  

Starostka uviedla, že prioritou do nasledujúceho obdobia je rekonštrukcia kultúrneho domu 

a domu nádeje.  

 

 

Uznesenie č. 21/2021 :   

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 

odstránenie nefunkčného oplotenia na cintoríne a úpravu hrobových miest 

 

Hlasovanie:               za: 5 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu  12. Rôzne 

V tomto bode poslanec Ing. Marek Varga apeloval na úpravu poškodenej autobusovej 

zastávky pri Základnej škole. Starostka reagovala, že v rámci bezpečnosti bola čiastočne 

opravená – vyrovnaná. Vyzval starostku na oslovenie nejakej spoločnosti, ktorá by urobila 

rekonštrukciu zastávky.  

V tejto časti vystúpil aj zástupca starostky p. Škultéty, ktorý ponúkol bezodplatnú pomoc pri 

prácach v obci.  

 

 

 

Uznesenie č. 22/2021 :   

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 

nutnosť opraviť autobusovú zastávku pri základnej škole 

 

Hlasovanie:               za: 5 ( Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu  13. Interpelácia poslancov 

V tomto bode starostka konštatovala, že všetky body zasadnutia boli prerokované.  

 

 

K bodu  14. Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 h. 

Zapísal/(a): Jarmila Kolesárová  

 

 

 

 

 

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

     pracovníčka  ObÚ                                                                        starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

   Milena Bodnárová                                                               ........................................ 

 

 

 

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


