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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves,  

konaného dňa 20.01.2020    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Jarmila Vaľovská, starosta obce 

                           Poslanci :Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan,  

 Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga                      

Neprítomní:      Ľuboš Novák – ospravedlnený 

Ďalší prítomní: Jarmila Kolesárová, referentka obce 

Verejnosť:        ----- 

NÁVRH PROGRAMU : 

 
1.  Otvorenie 
2.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Návrh komunitného plánu sociálnych služieb 
4.  Prerokovanie žiadosti 
5.  Interpelácie poslancov 
6.  Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Ľuboš Novák  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Bodnárová Milena, Ing. Michal  Vaľovský 

Hlasovanie:                     za: 6 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)         

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0       

 

Zapisovateľka:              Jarmila Kolesárová 

  

Návrhy poslancov (alebo starostky)  na zmeny a doplnenia programu: 
- starostka navrhla doplniť bod  Úprava rozpočtu na rok 2020 a návrh VZN o ochrannom 

pásme pohrebiska v obci, VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska  

  

Hlasovanie:                     za: 6 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)         

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        
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                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0       

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1.  Otvorenie 

2.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola plnenia uznesení  

4.  Návrh komunitného plánu sociálnych služieb 

5.  Prerokovanie žiadosti 

6.  Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci, návrh VZN o prevádzkovom poriadku 

pohrebiska  

7.  Úprava rozpočtu na rok 2020 

8.  Interpelácie poslancov 

9.  Záver 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

Starostka konštatovala, že z predchádzajúceho zastupiteľstva uznesenie č. 52/2019 bolo 

splnené a to zabezpečenie vianočného stromčeka pre obec. 

  

Uznesenie č. 1/2020 :   

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: 6 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       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 komunitného plánu sociálnych služieb v obci  

 

Starostka obce predložila vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb v obci, ktorý si 

poslanci pred zasadnutím preštudovali. Jednotliví poslanci nemali výhrady voči predloženému 

plánu.  

 

Uznesenie č. 2/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb v obci  
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Hlasovanie:                     za: 6 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)         

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu 5. Prerokovanie žiadostí  

 

Starostka informovala poslancov o prijatí žiadosti od MFS Novešan, v ktorej požadujú 

finančnú podporu. Poslanci odsúhlasili finančnú podporu vo výške 100,- € s tým, že naďalej 

budú poskytovať priestory kultúrneho domu na nácvik a skúšky súboru. Režijné náklady 

priestorov v kultúrnom dome pokryje obec.  

 

Uznesenie č. 3/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

finančnú podporu pre MFS Novešan vo výške 100,- € 

 

Hlasovanie:                     za: 6 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)         

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ďalej starostka informovala o ústnej žiadosti p. Ivana ohľadom odkúpenia budovy starej školy 

za účelom vytvorenie priestorov pre stolnotenisový klub. Podotkla, že má záujem iba 

o odkúpenie a v prípade kladného vyjadrenia zastupiteľstva podá žiadosť o odkúpenie. 

Poslanci berú na vedomie ústnu žiadosť a starostka ústne informuje p. Ivana o možnosti 

odkúpenia za predpokladu vypracovania znaleckého posudku o cene danej nehnuteľnosti.  

 

Uznesenie č. 4/2020 :   

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 

žiadosť p. Ivana o odkúpenie budovy starej školy a vypracovanie znaleckého posudku 

 

Hlasovanie:                     za: 6 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)         
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                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starostka predložila ústnu žiadosť o prenájom priestorov obecného úradu na účely 

kaderníctva. Zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu žiadosť a po predložení písomnej žiadosti, 

žiadosť vybaví kladne.  

 

Uznesenie č. 5/2020 :   

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 

ústnu žiadosť o prenájom priestorov obecného úradu na účely kaderníctva  

 

Hlasovanie:                     za: 6 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)         

                                         proti :               0                        

                                         zdržal sa:         0                        

                                         nehlasovali:     0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starostka predložila žiadosť základnej školy s materskou školou o úprave rozpočtu na školské 

zariadenia – MŠ, ŠKD a ŠJ na rok 2020. Konštatovala, že za prítomnosti poslancov p. 

Vaľovského a p. Vargu, starostky a ekonómky obce, riaditeľky a ekonómky ZŠ bolo zo strany 

vedenia ZŠ uskutočnené stretnutie v priestoroch Základnej školy ohľadom prerokovania 

schváleného VZN zo dňa 6.12.2019 o vyčlenených finančných prostriedkoch pre školské 

zariadenie. Starostka ako aj p. Varga skonštatovali, že bolo to produktívne stretnutie, kde 

nová p. riaditeľka Brecková sa zoznámila s chodom obce v oblasti financií a takisto poslanci 

lepšie pochopili originálne kompetencie obce. Na základe vysvetlenia poslancov schválili 

úpravu Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení 

zriadených obcou – viď príloha. Úprava bude zverejnená na stránke obce a informácia bude 

podaná aj vedeniu ZŠ s MŠ.  

 

Uznesenie č. 6/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

úpravu Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení 

zriadených obcou – viď príloha. Úprava bude zverejnená na stránke obce a informácia bude 

podaná aj vedeniu ZŠ s MŠ.  
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Hlasovanie:                     za: 6 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)         

                                         proti :             0                        

                                         zdržal sa:        0                        

                                         nehlasovali:    0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu  6. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci, návrh VZN 

o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

 

Na základe novelizácie zákona slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a v súlade s ustanovením § 15 odsek 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve obecné 

zastupiteľstvo po preštudovaní návrhu schvaľuje VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci 

a VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska. 

 

Uznesenie č. 7/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje  

VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci a VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

 

Hlasovanie:                     za: 6 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)         

                                         proti :               0                        

                                         zdržal sa:         0                        

                                         nehlasovali:     0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  7. Úprava rozpočtu na rok 2020 

 

V tomto bode starostka predložila úpravu rozpočtu v súvislosti s navýšením finančných 

prostriedkov pre školské zariadenia. Poslanci danú úpravu schválili.  

 

Uznesenie č. 8/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje  

úpravu rozpočtu v súvislosti s navýšením finančných prostriedkov pre školské zariadenia – 

viď prílohu 
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Hlasovanie:                     za: 6 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)         

                                         proti :               0                        

                                         zdržal sa:         0                        

                                         nehlasovali:     0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní:0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

      

K bodu 8. Interpelácie poslancov  

 

V tomto bode starostka informovala o potrebe rekonštrukcie čelnej steny v Dome smútku. 

Skonštatovala, že v blízkej budúcnosti musí byť čelná stena formou keramického obkladu 

opravená. Ďalej informovala poslancov o oslovení účinkujúcich na Deň Novešanov. 

Informovala o podanej žiadosti na ministerstvo financií ohľadom podanej žiadosti  na opravu 

strechy na kultúrnom dome. Vyzvala poslancov, aby odstránili vianočný stromček a sviečky. 

K danej aktivite sa prihlásil p. Ivan. P. Škultéty dal návrh na oslovenie súboru Paričovčan 

a Trebišovčan. Starostka návrh prijala s odôvodnením, že sa bude informovať o finančnej 

ponuke za vystúpenie. Ďalej starostka predložila návrh na zverejnenie zámeru predať 

nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Tušická Nová Ves ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. Tento návrh poslanci jednohlasne schválili.  

 

Uznesenie č. 9/2020 :   

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 

- rekonštrukciu čelnej steny v Dome smútku formou keramického obkladu  

- Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Tušická Nová Ves ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 

berie na vedomie  

oslovenie účinkujúcich na Deň Novešanov, podanie žiadosti na Ministerstvo financií na 

rekonštrukciu strechy na Kultúrnom dome 

 

ukladá 

poslancovi Ivanovi odstránenie vianočného stromčeka a sviečok do 26.1.2020 

 

Hlasovanie:                     za: 6 (Peter Škultéty, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, 

       Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga)         

                                         proti : 0                        

                                         zdržal sa: 0                        

                                         nehlasovali: 0                        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  
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Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu  9. 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:  

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

 

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


