
obec TUŠICKÁ NOVÁ VES 

  

 

Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Tušická Nová Ves, konaného dňa 3.2.2022 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce 

  Poslanci: Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Ivan 

  Ing. Michal Vaľovský, Ing. Lucia Vargová - kontrolórka 

Neprítomní:  Milena Bodnárová, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák – ospravedlnení,  

Ďalší prítomní: 

Verejnosť:   ------------ 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácie o aktivitách od posledného zasadnutia OZ 

5. Rôzne 

6. Interpelácia poslancov 

7. Záver
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K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej len 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 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Peter Škultéty, Ing. Marek Varga 

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

  Ing. Michal Vaľovský)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

Zapisovateľ:  Ing. Michal Ivan 

 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení 
V tomto bode sa najprv kontrolovali úlohy z Uznesenia č. 28/2021. 

Na úvod si slovo zobrala pani starostka a informovala prítomných o podmienkach zmluvy 

medzi Slovenským pozemkovým fondom (ďalej len SPF) a firmou AGROVES. Informovala 

sa u majiteľa firmy AGROVES o možnosti odstúpenia nájmu pozemkov v prospech obce za 

účelom ich možnej transformácie na stavebné pozemky. Majiteľ firmy AGROVES ústne 

potvrdil, že s odstúpením za týmto účelom by súhlasil. Novou úlohou pani starostky je 

informovať sa na SPF o možnostiach odkúpenia týchto parciel. 

 

Ďalej predala slovo p. Ivanovi, ktorý mal na základe rovnakého uznesenia zistiť podmienky 

na výstavbu ihriska tretej generácie a vypracovať k tomu dotazník. Poslanec Ivan informoval 

prítomných, že výzva EURÁ z EURA (Príloha 1) už nie je aktuálna, keďže termín 

k zasielaniu žiadosti trval iba do 10.1.2022. Všetky podmienky sú uvedené v dokumente 

uvedenom v Prílohe 1. Zároveň informoval prítomných, že žiadne ďalšie výzvy k tomuto 

účelu (výstavbe ihriska) nenašiel, resp. neboli zverejnené. 

 

Vytvorený dotazník, ktorého elektronickú verziu nájdete TU (Príloha 2) odprezentoval 

prítomným a poprosil ich o spätnú väzbu. Prítomní poslanci odsúhlasili formu a obsah 

dotazníka. O tomto dotazníku bude obec informovať občanov prostredníctvom oficiálnej 

stránky na sociálnej sieti Facebook, kde bude jasne uvedené, že tento dotazník má len 

informačný charakter, t.j. nezaväzuje obec k naplneniu jeho výsledku. Ďalej sa dohodlo, že 

najlepším spôsobom pre získanie odpovedí je distribuovať tento dotazník fyzicky, do 

schránok občanov, a následne ich požiadať o vyplnenie a odovzdanie dotazníka do vopred 

stanovených miest/schránok. Tieto schránky by boli umiestnené nasledovne:  

1. v obchode COOP Jednota Tušická Nová Ves 

2. na obecnom úrade Tušická Nová Ves 

Presný dátum zasielania tohto dotazníka nebol určený 

 

Následne sa prešlo na kontrolu Uznesenia č. 40/2021, pričom starostka informovala 

o vyplatení príspevku pre OZ Novešan vo výške 300 € 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/identification/point/48.715758,21.759196?pos=48.715817,21.759035,18
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/11/vyzva-eura-z-eura.pdf
https://www.survio.com/survey/d/P2C7J8P7D3B9Q8X8P
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Uznesenie č. 1/2022: 

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 a stanovený plán spracovania a publikovania dotazníka občanom 

obce 

 

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

  Ing. Michal Vaľovský)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4: Informácie o aktivitách od posledného zasadnutia OZ 
Pani starostka informovala prítomných o aktivitách, na ktoré sa zamerala: 

1. vykonaná kontrola vykurovania v kultúrnom dome (ďalej len KD) s cieľom získať 

posúdenie energetickej náročnosti budovy a v prípade, že by boli v budúcnosti 

vyhlásené za týmto účelom nejaké výzvy, napr. zateplenie budovy, tak by sa obec 

chcela o takéto výzvy uchádzať 

2. požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie o možnej realizovateľnosti 

parkoviska pri ZŠ Tušická Nová Ves 

3. požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie ku parkovisku pri rímsko-

katolíckom kostole 

4. ohlásenie drobnej stavby na obecnom cintoríne z dôvodu rozšírenia cintorína o nové 

pohrebné miesta 

5. vypracovanie plánu pre úpravu čelnej steny v Dome nádeje  

 

Uznesenie č. 2/2022: 

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 

aktivity predstavené starostkou obce (od posledného zasadnutia OZ) 

 

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

  Ing. Michal Vaľovský)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 5: Rôzne 

Hneď na začiatku sme sa vrátili k bodu 5. b/ plány a ciele na rok 2022 z pohľadu starostky 

obce a poslancov z predchádzajúceho OZ, konkrétne k spoločenskému životu v obci. 

Starostka aj poslanci si uvedomujú, že hlavne počas posledných 2 rokov došlo k výraznému 

obmedzeniu kontaktov z dôvodu pandémie a stále platných protipandemických opatrení. 

Spoločenský život v obci sa ešte viac obmedzil. Tento stav obec trápi a mrzí. Preto sme na OZ 

uvažovali o rôznych alternatívach, ako by sme mohli súčasný status zmeniť a vylepšiť. Obec 

má limitované zdroje a nedokáže naplniť potreby tak, ako by chcela. Možným riešením je 

motivovať súkromný sektor k investíciám v obci. Pre tento účel sme sa na OZ rozhodli 

ponúknuť budovu pri KD do dlhodobého prenájmu za účelom podnikateľskej činnosti 

zameranej na zlepšenie voľnočasových aktivít a spoločenského života v obci. Ideálnym 

riešením je z pohľadu OZ pretvoriť túto budovu na formu „Centra voľného času“. OZ pozná a 

uvedomuje si aktuálny stav tejto budovy, preto je obec otvorená akýmkoľvek návrhom zo 

strany záujemcov. 

Ponuka prenájmu by pozostávala z 2 fáz: 

1. Oslovenie miestnych občanov → zverejnenie ponuky na stránkach obce, oficiálnej 

stránke obce na sociálnych sieťach 

2. Zverejnenie ponuky na verejných stránkach zameraných na tento účel 

 

Uznesenie č. 3/2022: 

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 

plán ponúknuť budovu pri KD do dlhodobého prenájmu s cieľom zvýšiť spoločenský život v 

obci 

 

a 

 

Odporúča: Starostke obce zverejniť ponuku dlhodobého prenájmu budovy pri KD na 

stránkach obce a následne aj na verejných stránkach zameraných na tento účel 

 

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

  Ing. Michal Vaľovský)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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V rámci bodu 5 ďalej informovala starostka obce, že obecné auto už viac nie je spôsobilé na 

premávku po cestných komunikáciách a z toho dôvodu bude využívať na účely služobných 

ciest (ďalej len SC), účely potrebné pre chod obce a účely potrebné pre riadne fungovanie 

obecného úradu svoje osobné auto. Jednotlivé využitia bude pravidelne zapisovať – cestovné 

príkazy a následne jej budú podľa zákona uznané a preplatené všetky vzniknuté náklady. Na 

podnet poslancov bolo pani starostke odporučené, aby si do nasledujúceho OZ pripravila 

podklady k týmto využitiam a s nimi spojenými vzniknutými nákladmi pre obec. Na základe 

nich budeme na nasledujúcom OZ prerokovávať možné alternatívy spôsobu prepravy. 

 

Uznesenie č. 4/2022: 

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 

využívanie osobného motorového vozidla pani starostky pre účely obce 

 

a 

 

Odporúča: starostke obce pripraviť do nasledujúceho OZ sumár cestovných príkazov za 

obdobie od 1.1.2022 do 7.4.2022 a s nimi spojené náklady pre obec 

 

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

  Ing. Michal Vaľovský)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 



obec TUŠICKÁ NOVÁ VES 

 6 

K bodu 6: Interpelácia poslancov 

V úvode tohto bodu si slovo zobral p. Škultéty, ktorý navrhol úpravu obrubníka pri KD 

z dôvodu zvýšenia bezpečnosti peších a cyklistov  

 

Uznesenie č. 5/2022: 

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 

návrh úpravy obrubníka pri KD z dôvodu zvýšenia bezpečnosti peších a cyklistov 

 

a  

 

Odporúča: starostke obce túto úpravu zabezpečiť 

 

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

  Ing. Michal Vaľovský)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Následne sa v ďalšej časti na podnet p. Ivana diskutovalo o presunutí nasledujúceho OZ 

z dôvodu Veľkonočných sviatkov z plánovaného dátumu 14.4.2022 (stanoveného podľa 

Uznesenia č. 27/2021) na dátum 7.4.2022 

 

Uznesenie č. 6/2022: 

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 

zmenu termínu nasledujúceho OZ z dátumu 14.4.2022 na dátum 7.4.2022 

 

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

  Ing. Michal Vaľovský)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 7: Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 h. 

Zapísal: Ing. Michal Ivan 

 

 

 

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

 zapisovateľ        starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

 

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

 

 

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