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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tušická Nová Ves,  

konaného dňa 14.12.2021    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:             Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce 

                              Poslanci : Peter Škultéty, Ľuboš Novák, Ing. Michal Ivan 

                              Ing. Michal Vaľovský, Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko                            

Neprítomní:         Ing. Marek Varga, Ing. Lucia Vargová - kontrolórka -ospravedlnení 

Ďalší prítomní:    Agáta Jurková, referentka obce,  

Verejnosť:           ------------ 

 

NÁVRH PROGRAMU : 

 
1.    Otvorenie 
2.    Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.    Kontrola plnenia uznesení 
5.    Návrh na doplnenie programu rokovania 

a/   zhodnotenie prác v roku 2021 z pohľadu starostky obce a poslancov 
b/   plány a ciele na rok 2022 z pohľadu starostky obce a poslancov 
c/   na návrh starostky obce bol doplnený program o bod Zmluva o zriadení Združenia obcí       
       v oblasti ONDAVSKÉ  CYKLOTRASY 
6.    Úprava rozpočtu č.1 a č.2 
7.    Návrh rozpočtu na rok 2022-2024 
8.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 a obdobie 2022 – 2024 
9.    Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2022 
10.  Návrh Smernice o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci Tušická Nová Ves  
        a orgánom obce  Tušická Nová Ves  
11.  Návrh Zásady kontrolnej činnosti v obci Tušická Nová Ves  
12.  Návrh VZN č. 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na     
        území obce Tušická Nová Ves  
13.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 15/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
14.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021 o financovaní materskej školy a školských zariadení  
        zriadených obcou 
15.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska  
16.  Kúpna zmluva s VSD 
17.  Rôzne  
18.  Interpelácia poslancov 
19.  Záver 

                                                                                                        

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Ing. Marek Varga 

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné. 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Ing. Michal Ivan, Novák Ľuboš 

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

                                   Ing. Michal Vaľovský, Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko)         

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Zapisovateľka:        Agáta Jurková 

 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode starostka skonštatovala, že z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva 

bolo splnené uznesenie č. 21/2021 odstránenie nefunkčného oplotenia na miestnom cintoríne.  

 

Uznesenie č. 23/2021 :   

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: 6 ( Peter Škultéty, Ľuboš Novák, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko,Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5.   Návrh na doplnenie programu rokovania 

 

V tomto bode na návrh poslanca p. Ivana boli doplnené body  

 

a/   zhodnotenie prác v roku 2021 z pohľadu starostky obce a poslancov 

b/  plány a ciele na rok 2022 z pohľadu starostky obce a poslancov 

c/  na návrh starostky obce bol doplnený program o bod Zmluvu o zriadení Združenia obcí  

     v oblasti ONDAVSKÉ  CYKLOTRASY. 

 

Uznesenie č. 25/2021: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

doplnenie bodov programu  
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Hlasovanie:               za: 6 ( Peter Škultéty, Ľuboš Nová,  Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 5. a/ Zhodnotenie prác v roku 2021 
 

V tomto bode starostka obce poslancov informovala, že aktivity z roku 2021 hodnotí každý 

rok podrobne v obecných novinách. Bodovite na zasadnutí zhodnotila aktivity. Revitalizácia 

verejného priestranstva pri požiarnej zbrojnici, zhotovenie autobusovej zastávky pri ZŠ, 

oprava WC  v MŠ, pílenie stromov pri ZŠ, vyčistenie kanála pri PZ, čistenie potoka ku 

čerpačke. Nakoľko žiadne výzvy, ktoré by sa týkali konkrétne obce v tomto roku nevyšli, 

obec sa nemohla o granty uchádzať. Čo sa týka kultúry, v dôsledku pandemickej situácie 

kultúrne akcie sa nekonali. Po tomto krátkom hodnotení sa vyjadrovali postupne poslanci.  

P. Ing. Ivan sa pýtal, či zámery, ktoré boli rozpočtované sa podarilo dodržať. Druhá 

požiadavka bola, že poslanci nie sú dostatočne informovaní o prácach na OcÚ a navrhuje, aby 

zastupiteľstvo  zasadalo raz za dva mesiace, druhý týždeň pravidelne vo štvrtok. Odôvodnil to 

tým, že zasadnutie OZ by trvalo oveľa kratšie. Ak je to možné informovať poslancov 

o aktivitách v obci / čo sa deje v obci/ elektronicky.  V prípade nutnosti starostka zvolá 

mimoriadne zastupiteľstvo. K tomu sa vyjadrila starostka, že zámery, ktoré boli rozpočtované 

nebolo možné dodržať, pretože vplyvom zvýšenia cien, aj keď by sme dostali dotáciu na 

rekonštrukciu KD, obec by finančne nezvládla náklady, ktoré by bolo potrebné vynaložiť. 

Obec pracovala na aktivitách , ktoré finančne nie sú náročné a zvládla to s minimálnym 

počtom pracovníkov, ktoré ma k dispozícií. K otázke rokovania zastupiteľstiev sa vyjadrila 

starostka obce, že zasadnutie OZ má byť dodržané v počte 4 x ročne podľa zákona a program 

zasadnutí OZ upravujú a schvaľujú poslanci OZ. Starostka skonštatovala, že je problém kvôli 

pracovnej zaťaženosti a aktivitám poslancov nájsť vhodný termín zasadnutia za účasti 

všetkých poslancov. K zasadnutiu OZ sa vyjadril p. Jurko, ktorý už teraz s tým nesúhlasí, lebo  

jeho pracovná doba je založená na zmennej prevádzke. Ostatní poslanci sa k tomu 

nevyjadrovali.  

 

Uznesenie č. 26/2021 :   

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 :  vyhodnotenie aktivít počas roka 2021 

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

                                    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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Uznesenie č. 27/2021 

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 zasadnutí obecného zastupiteľstva za budúci rok 2022 v termínoch 

10.2.2022, 14.4.2022, 9.6.2022, 11.8.2022, 13.10.2022 a 15.12.2022 

Hlasovanie:               za: 5 ( Peter Škultéty, Ing. Michal Ivan, Ľuboš Novák 

                                    Ing. Michal Vaľovský, Milena Bodnárová, )        

                                   proti :             1 Jaroslav Jurko                     

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 5. b/ plány a ciele na rok 2022 z pohľadu starostky obce a poslancov 
 
V tomto bode starostka na úvod skonštatovala, že vplyvom situácie ktorá je  celosvetová, 
ťažko stanoviť ciele v nasledujúcom roku , ale jednoznačne podotkla, že jej prioritou je 
rekonštrukcia budovy KD a DS a ich okolia. K tomu už podnikla prvé kroky a to tým, že obec 
reagovala na výzvu, ktorá bola zverejnená v oblasti zníženie energetickej náročnosti budov – 
rekonštrukcia kúrenia. Bude sledovať výzvy, ktoré sa vyslovene budú týkať našej obce. 
Bohužiaľ nevieme,  aké výzvy budú zverejnené. Táto situácia nastala aj tohto roku v tom, že 
nepredpokladali sme, že bude zverejnená výzva na zateplenie ZŠ a MŠ a podali sme žiadosť 
na zateplenie ZŠ čomu predchádza finančne náročné spracovanie projektu. Starostka 
predpokladá, že ak výzvy budú zverejnené v oblasti KD a DS, určite na nich budeme reagovať, 
lebo projekty k realizácii máme . Vplyvom inflácie budú musieť byť prepracované rozpočty. 
Po jej zhodnotení vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili a predložili svoje investičné zámery. P. 
Ing. Ivan skonštatoval, že naša obec má strategickú polohu a obec nerobí nič pre to, aby 
získala zvýšenie počtu obyvateľov bytovou výstavbou. Navrhol na využitie lokalitu na 
Ondavskej ulici. Čo sa týka využitia priestoru, ktorý bol pôvodne plánovaný na výstavbu GVP 
chce na výstavbu Ihriska tretej generácie, na ktorú vyšla výzva s dotáciou 50 000 € 
spoluúčasťou 25 %. Navrhol, že obec by mohla dať do prenájmu uvedený priestor pre OŠK 
Tušice-TNV  a tým by oni mohli požiadať o finančné prostriedky. Povedal, že nemá ešte 
detaily zistené, takže do nasledujúceho OZ tieto podmienky  zistí. Vyjadril názor , aby boli 
oslovení občania, tak ako pri predošlom zámere s GVP  formou dotazníka zistil názor 
občanov na realizovanie tejto aktivity. Čo sa týka kultúry v obci skonštatoval, že mladí ľudia 
nemajú možnosť stretávať sa , že navrhol priestory starej školy využívať napr. na premietanie 
kina. Na to reagoval p. Ing. Vaľovský, ktorý sa dotazoval, že aký je spôsob získania financií 
a určenie človeka, ktorý by na danú akciu dohliadal. Na jeho otázku reagoval, že nech sa 
vyjadria poslanci, čo by zo starou školu chceli robiť , pretože p. Škultéty zareagoval, že na 
budove je už zvetraný komín, ktorý je treba odstrániť. Poslanec Novák  do  budúcnosti trvá 
na tom aby bol cintorín oplotení a pýtal sa na ozvučenie DS. Ostatní poslanci sa k témam 
nevyjadrovali. K daným otázkam sa vyjadrila p. starostka a to v nasledovných bodoch: 
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k bývaniu poslancovi informovala, že podľa v UPO je IBV navrhnuté v lokalite záhrad od 
uličky pri Jednote a smerom ku Tačarovým. Podmienkou je, aby vlastníci, záhrad, ktorých sa 
to týka súhlasila s odpredajom pôdy. Informovala,  že záujem o kúpu nehnuteľnosti je 
enormný, bohužiaľ nehnuteľnosťami obec nedisponuje, ale súkromné osoby a tie aj napriek 
snahe starostky nehnuteľnosti nechcú odpredať. K lokalite, výstavby domov na ondavskej 
ulici sa vyjadrila, že pozemky patria SPF a súčasne na tieto pozemky má uzatvorenú nájomnú 
zmluvu firma AGROVES. Keďže nevie podmienky tejto zmluvy musí sa na SPF informovať. Čo 
sa týka výstavby ihriska sa vyjadrila, že obec vie o tejto výzve, ale 25 % spoluúčasti nevie 
finančne zvládnuť a ak by sme chceli postaviť multifunkčné ihrisko, daná dotácia nestačí na 
skolaudovanie funkčného ihriska. Čo sa týka spoločenského života miestnosti pre mladých, 
starostka konštatovala, že zatiaľ na využitie tohto priestoru mala 3 ponuky. Prvá ponuka bola 
na využitie športových a reštauračných služieb. No zámer na OZ nebol doposiaľ predložený, v 
ďalšom prípade bola ponuka na športové vyžitie a skúšku hudobnej skupiny, ale záujemcom 
starostka vysvetli podmienky v podobe zmluvy, ktorá by zahrňala zámer činnosti, 
zodpovednú osobu, upratovanie , jednotlivé dni činnosti v týždni. Na základe stanovených 
podmienok  záujem nebol. Na dotaz p. Škultétyho ohľadom zvetraného komína , povedala, 
že o tom vie, len musí k tomu prenajať plošinu a človeka, ktorý má spôsobilosť na tieto 
práce, pretože v prípade akéhokoľvek problému starostka nesie zodpovednosť.  Vyzvala 
poslancov, aby do nasledujúceho OZ priniesli návrhy využitia budovy starej školy. 
K investičným zámerom  ostatní poslanci skonštatovali, že bolo všetko povedané.  
 
Uznesenie č. 28/2021 :   

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 :  plány a ciele činnosti na rok 2022 

 

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

                                    Ing. Michal Vaľovský, Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ukladá:  

p. Ing. Ivanovi zistiť podmienky na výstavbu Ihriska tretej generácie a vypracovať dotazník 

pre občanov na vyjadrenie k danej výstavbe  

Ukladá: 

Poslancom navrhnúť zámer využitia priestorov v starej škole  

Odporúča:  

starostke zistiť podmienky zmluvy medzi SPF a AGROVES 

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

                                    Ing. Michal Vaľovský, Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        
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                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5. c/Zmluva o zriadení Združenia obcí  v oblasti ONDAVSKÉ  
CYKLOTRASY 
 
V tomto bode starostka informovala o zámere vytvoriť združenie obcí okresu Trebišov 

a Michalovce s názvom ONDAVSKÉ CYKLOTRASY s cieľom vytvoriť cyklotrasu po Ondave.  
 
Uznesenie č. 29/2021 :   

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 

Zmluvu na vytvorenie Združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

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

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 6.    Úprava rozpočtu č.1 a č.2 
 
V tomto bode starostka predložila úpravu rozpočtu za rok 2021 č. 1 a č. 2. Ospravedlnila sa, že 
nedopatrením nebol doručený poslancom. K nahliadnutiu bol predložený na OZ. Dotyčné dokumenty 
obsahujú úpravu rozpočtu na aktuálne plnenie a čerpanie rozpočtu.  
 

Uznesenie č. 30/2021 :   

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 

Úpravu rozpočtu  č. 1 a 2 za rok 2021 

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

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 7.    Návrh rozpočtu na rok 2022-2024 

 

Starostka obce vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému rozpočtu, ktorý mali 

doručený elektronickou formou. Vyzvala poslancov, aby sa k tomu vyjadrili. Starostka 

komentovala, že ťažko sa vyjadriť k rozpočtu z dôvodu zvýšenia cien energií, vývozu odpadu 

a pod. Poslanci s návrhom rozpočtu súhlasili.  

 

Uznesenie č. 31/2021 :   

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 

Návrh rozpočtu na rok 2022 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 

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

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 8.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 
a obdobie 2022 – 2024 
V tomto bode prečítala stanovisko hl. kontrolóra starostka obce, nakoľko sa kontrolórka 
z dôvodu zdravotných problémov zasadnutia OZ nemohla zúčastniť.  
 
Uznesenie č. 32/2021 :   

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 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 a berú na vedomie 

návrh na roky 2023-2024 

 

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

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko,Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 9.    Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2022 
Starostka prečítala plán činnosti hlavného kontrolóra a poslanci súhlasili v návrhom plánu 
činnosti na  I. polrok 2022 
 
Uznesenie č. 33/2021 :   

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 činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022  

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

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  10.  Návrh Smernice o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci 
Tušická Nová Ves a orgánom obce  Tušická Nová Ves  
Pri tomto  bode a pri prijatí ostatných VZN na zasadnutí sa p. Ing. Ivan pýtal, či je potrebné 
tieto VZN a smernice stále odsúhlasovať a či sa tie dokumenty musia aktualizovať. Starostka 
vysvetlila p. Ing. Ivanovi a ostatným poslancom, že spracovanie všetkých smerníc a VZN 
z a s t r e š u j e  p r e  o b e c  z o d p o v e d n á  o s o b a  p .  J U D r . J u r č o v á , 
ktorá sleduje všetkých dokumenty, ktoré obec musí mať v súlade s legislatívou, v prípade 
kontroly s prokuratúry za to nesie zodpovednosť.  
 

Uznesenie č. 34/2021 :   

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 návrh smernice o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci 

Tušická Nová Ves a orgánom obce Tušická Nová Ves 

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

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11.  Návrh Zásady kontrolnej činnosti v obci Tušická Nová Ves  
 
Uznesenie č. 35/2021 :   

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. 
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schvaľuje 

návrh Zásady kontrolnej činnosti v obci Tušická Nová Ves 

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

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté 

 

. 

K bodu 12.  Návrh VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Tušická Nová Ves  
 

Uznesenie č. 36/2021 :   

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 

Návrh VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Tušická Nová Ves 

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

                                   Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 13.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 15/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na 
území obce 
 
Uznesenie č. 37/2021 :   

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 

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 15/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 

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

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 14.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021 o financovaní materskej školy a školských 
zariadení zriadených obcou 
 
Uznesenie č. 38/2021 :   

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  

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021 o financovaní materskej školy a školských zariadení 

zriadených obcou  

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

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

K bodu 15.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2020 o prevádzkovom poriadku 
pohrebiska  
 
Uznesenie č. 39/2021 

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  

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2020 prevádzkovom poriadku pohrebiska   

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

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 16.  Kúpna zmluva s VSD 
V tomto bode oboznámila starostka poslancov s kúpnou zmluvou s VSD, ktorá sa týka 
odpredaja časti pozemku, na ktorom je umiestnené elektro-energetické zariadenie.  
 
Uznesenie č. 24/2021 

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. 
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schvaľuje  

kúpnu zmluvu s VSD o odpredaji časti pozemku na ktorom je umiestnené elektro-energetické 

zariadenie a zmluvu o zriadení vecného bremena  

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

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

V bode 17.  Rôzne  
V tomto bode starostka predniesla žiadosť OZ Novešan, v ktorej žiadajú o fin. prostriedky na 
vydanie CD. Poslanci po vzájomnej dohode navrhli čiastku 300 €. V ďalšom príspevku 
poslancov informovala o tom, že firma Agroves nebude v zimnom období odpratávať sneh 
z miestnych komunikácií v dôsledku pre nich nevyhovujúcich podmienok. Starostka mu nájsť 
spôsob ako v prípade potreby sneh odpratať. V tomto bode starostka apelovala na 
poslancov, aby poskytli súčinnosť pri spracovaní výtlačku obecných novín a poskytli články 
o svojej činnosti. Ďalej informovala starostka poslancov , že od budúceho roku bude už 
spracovaná zmluva s Tušicami v oblasti využitia zberného dvora. Ak by občania mali potrebu 
vyviezť na zberný dvor akýkoľkovek odpad, musia dať podnet na tunajší obecný úrad. 
V dôsledku nekontrolovateľného pohybu aut na konci a začiatku vyučovania v ZŠ , starostka 
uvažuje s riaditeľkou ZŠ  o využití hadzanárskeho ihriska na prívoz a odvoz detí na vyučovanie 
s tým, aby bol umožnený vstup priamo z cesty, ktorá patrí pod KSK. Zatiaľ je to v štádiu 
riešenia. V tejto časti ešte starostka informovala poslancov, že obecné auto je už nefunkčné. 
Preto starostka využíva svoje motorové vozidlo na obecné účely.  
 

Uznesenie č. 40/2021 

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  

poskytnutie príspevku pre OZ Novešan vo výške 300 € 

Berie na vedomie  

- odpratávanie snehu 

- vývoz odpadu 

- vyriešenie vstupu na hadzánske ihrisko 

- že je nefunkčné obecné auto a používanie súkromného mot. vozidla na obecné účely. 

 

Hlasovanie:               za:5 ( Peter Škultéty, Ľuboš Novák, Ing. Michal Vaľovský,  

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu  18. Interpalácia poslancov  

 

V tomto bode o slovo požiadal p. Škultéty, ktorý sa dožaduje vyplatenia príspevku na úhradu 

faktúr, ktoré sú zaevidované na obci . K tomu sa vyjadrila starostka, že aj napriek snahe 

poskytnúť finančné prostriedky na podporu klubu, obec hľadá financie na celkový chod OcÚ 

a originálnych kompetencií, kde niektorí občania zdieľajú názor, že cestou originálnych 

kompetencií obec využíva ich prostriedky. Je pravdou, že podľa jednotkového prepočítacieho 

koeficientu obec dostáva od štátu prostriedky na ich prevádzku, ale tie všetky na nich použije.  

 

 

Uznesenie č. 41/2021 

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: požiadavku vyplatenie príspevku pre OŠK Tušice-Tušická Nová Ves 

 

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

                                    Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Ivan)        

                                   proti :             0                        

                                   zdržal sa:        0                        

                                   nehlasovali:    0                        

                                   neprítomní pri hlasovaní:0       

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 19. Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:15 h. 

Zapísal/(a): Agáta Jurková 

 

 

 

 

 

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

     pracovníčka  ObÚ                                                                        starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

  Ing. Michal Ivan                                                              ........................................ 
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  Novák Ľuboš                                                                  ........................................ 


