obec TUŠICKÁ NOVÁ VES

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Tušická Nová Ves, konaného dňa 5.4.2022
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce
Poslanci: Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Ivan,
Milena Bodnárová, Ing. Lucia Vargová - kontrolórka
Michal Vaľovský, Jaroslav Jurko, Ľuboš Novák – ospravedlnení,
------------

NÁVRH PROGRAMU:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet obce
5. Informácie o prebiehajúcich investičných akciách v obci
6. Návrh kultúrnych akcií
7. Návrh VZN o úhrade za poskytované služby obcou
8. Rôzne
9. Interpelácia poslancov
10. 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: Michal Vaľovský, 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: Milena Bodnárová, Ing. Marek Varga
Hlasovanie:
za: 4 (Milena Bodnárová, Ing. Michal Ivan, Peter Škultéty,
Ing. Marek Varga)
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Zapisovateľ:
Ing. Michal Ivan

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce a poslanci sa dohodli na chronologickej kontrole plnenia uznesení
z predchádzajúcich OZ
Začalo sa kontrolou úlohy z Uznesenia č. 1/2022, v ktorom sa dohodol plán publikovania
a distribúcie dotazníka občanom obce. Dotazník bol doručený každej domácnosti postupne
počnúc dňom 7.3.2022. Do 4.4. mohli domácnosti doručiť podľa pokynov vyplnený dotazník
anonymne na 2 vopred určené miesta. Dňa 5.4. prebehlo na OZ za účasti prítomných
poslancov vyhodnotenie tohto dotazníka. Kompletné výsledky sú spracované v Prílohe č.1
Uznesenie č. 7/2022 :
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
výsledky dotazníka uvedené v Prílohe č.1, ktoré majú pre starostku a poslancov OZ výlučne
informatívny charakter (ako bolo uvedené aj v pokynoch dotazníka)
Hlasovanie:

za: 4 (Milena Bodnárová, Ing. Michal Ivan, Peter Škultéty,
Ing. Marek Varga)
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
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Pokračovalo sa kontrolou Uznesenie č. 3/2022, v ktorom bolo odporučené starostke obce
zverejniť ponuku budovy pri KD do dlhodobého prenájmu.
Starostka informovala poslancov OZ, že táto ponuka bola zverejnená na stránkach KONEX
reality. K dňu konania OZ nebol evidovaný záujem o túto budovu.
V rámci Uznesenie č. 4/2022 bolo odporúčané starostke pripraviť sumár cestovných príkazov
a nákladov spojených s prenájmom automobilu, ktoré je súkromným vlastníctvom starostky
a bol týmto uznesením umožnený jeho prenájom na pracovné účely. Starostka predložila
poslancom OZ sumár celkových nákladov v období od 1.1.-5.4.2022, pričom celková výška
týchto nákladov predstavovala 240,95 EUR.
Následne poslanci OZ prerokovali možnosť predĺženia prenájmu do ďalšieho OZ (obdobie
cca 2 mesiacov) a dohodli sa na analýze trhu osobných automobilov s cieľom možnej kúpy do
budúcna.
Uznesenie č. 8/2022 :
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
doterajšie náklady obce spojené s prenájmom osobného motorového vozidla pani starostky
pre účely obce
a
Udeľuje: poslancovi M. Vargovi do nasledujúceho OZ nájsť na trhu vhodné motorové
vozidlo pre účely obce
Hlasovanie:

za: 4 (Milena Bodnárová, Ing. Michal Ivan, Peter Škultéty,
Ing. Marek Varga)
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Ďalej starostka informovala, že Uznesenie č. 5/2022, ktoré pojednávalo o úprave obrubníka
pri KD nebolo možné naplniť, nakoľko táto úprava bola realizovaná v súlade s projektom
a odpovedá projektovej dokumentácií.
Posledným kontrolovaným uznesením v bode programu 3. bolo Uznesenie č. 6/2022, pričom
konečný dátum konania 2. obecného zastupiteľstva bol stanovený na 5.4.2022 (nie 7.4.2022
ako bolo schválené vo vyššie uvedenom uznesení) a to z dôvodu pracovnej schôdze starostky
v tomto termíne. Starostka o tejto zmene riadne a včasne informovala všetkých poslancov OZ.
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Uznesenie č. 9/2022:
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
Hlasovanie:

za: 4 (Milena Bodnárová, Ing. Michal Ivan, Peter Škultéty,
Ing. Marek Varga)
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4: Záverečný účet obce
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce TNV za rok 2021, ktoré
bolo všetkým poslancom OZ vopred poslané na mail. Tento záverečný účet obce bude
schválený za prítomnosti všetkých poslancov OZ a následne bude zverejnený na oficiálnych
stránkach obce.

K bodu 5: Informácia o prebiehajúcich investičných akciách v obci
Starostka informovala o nasledujúcich investičných akciách v obci:
1. Kontaktovala developera, ktorý realizuje viacero projektov v našom okrese za účelom
potenciálnej transformácie pozemkov v obci na stavebné s cieľom ich následného
využitia na stavbu rodinných domov.
2. Aktivity súvisiace s výstavbou príjazdovej cesty na pozemok k objektu ZŠ s MŠ
o Náklady:
o Projekt v hodnote 450 EUR – „Vybudovanie prístupovej cesty“
 Vypracovaný
o Ďalšie kroky:
o Ohlásenie drobnej stavby a následná kolaudácia
o Po dohode so ZŠ - škola bude spolufinancovať investíciu tohto projektu
3. Plán vybudovania prístupovej cesty ku kostolu
o Súvisiace aktivity:
o Nutné vyjadrenie týchto inštitúcií
 Správa ciest
 Dopravný inšpektorát
 Životné prostredie
4. Cintorín
o Nutná výstavba nových „cintorínových miest“ – pomníkových základov
5. Ekologicky odstránené pne v objekte ZŠ - „zmulčované“
6. Vyčistené priestranstvo „skládky“ za obcou smerom k ČOV
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7. Založené „kompostovisko“ pri ČOV
Projekty
1. Na základe zverejnených výziev sa aktuálne pracuje na projekte zateplenia Obecného
úradu
2. Výzva na protipovodňový program mimo vodných tokov („Dotácia na preventívne
opatrenia na ochranu pred povodňami mimo vodného toku“)
a. vyhlásená 24.2.2022
b. čakáme, či budeme zahrnutí do tejto dotácie

Uznesenie č. 10/2022:
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
predstavené investičné akcie v obci
Hlasovanie:

za: 4 (Milena Bodnárová, Ing. Michal Ivan, Peter Škultéty,
Ing. Marek Varga)
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 6: Návrh kultúrnych akcií
Bol oznámený návrh na konanie týchto akcií:
1. Veľká Noc – jarná výzdoba
2. 1.máj – stavanie Mája
a. 29.4. pri KD spraviť stavanie Mája v spolupráci s OZ (FS Novešan, deti MŠ)
b. Asfaltová plocha pri obchode, Javisko pri Zvonici
c. Poslanci OZ pripravia priestor pre stavanie Maja
3. deň Novešanov
a. predbežný dátum stanovený na 20.August 2022
b. program bude upresnený na ďalších OZ
4. Úcta k starším – Október
5. Vianočná besiedka – December
Uznesenie č. 11/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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berie na vedomie
predstavený návrh plánovaných kultúrnych akcií v obci
a
Udeľuje: poslancom Škultétymu a Vargovi zabezpečiť podmienky pre stavanie Mája na
parkovisku pred budovou COOP Jednota
Hlasovanie:

za: 4 (Milena Bodnárová, Ing. Michal Ivan, Peter Škultéty,
Ing. Marek Varga)
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 7: Návrh VZN o úhrade za poskytované služby obcou
V tomto bode bola starostkou predstavená úprava „VZN o úhrade za poskytované služby
obcou“ a zároveň bol predložený návrh sa schválenie tejto úpravy – návrh nového VZN
Uznesenie č. 12/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrh smernice o úhrade za poskytované služby obcou Tušická Nová Ves
Hlasovanie:

za: 4 (Milena Bodnárová, Ing. Michal Ivan, Peter Škultéty,
Ing. Marek Varga)
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 8: Rôzne
Starostka informovala poslancov OZ, že aj v našej obci sú občania, ktorí poskytujú pomoc
utečencom z UA a vyzvala poslancov na šírenie osvety v súvislosti s pomocou Ukrajine.
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K bodu 9: Interpelácia poslancov
Slovo si zobral poslanec P. Škultéty, ktorý znovu zopakoval výzvu, ktorú predstavil
kontinuálne už na niekoľkých predchádzajúcich OZ a ku dňu konania OZ stále nebola
naplnená. Ako štatutár a zástupca športového klubu OŠK Tušice – TNV požiadal obec o
vyplatenie z rozpočtu schválených peňazí pre futbalový klub. Poslanci OZ schválili
v rozpočte sumu 1 000 EUR pre všetky organizácie existujúce v obci. Zdôraznil, že za min.
rok bolo vyplatených klubu od obce 168 EUR. Zároveň dodal, že ako poslanec obce chápe
finančnú situáciu obce, preto žiada vyplniť aspoň nejakú časť z tejto sumy- alikvotnú čiastku.
Starostka obce na to reagovala, že sme v roku 2022 poskytli z týchto v rozpočte vyčlenených
peňazí 300 EUR na podporu obecného súboru Novešan a vydanie ich CD. Takisto dodala, že
za minulý rok bola vyplatená čiastka 168€ na činnosť klubu, ale vzhľadom na pandemickú
situáciu sa ani neuvažovalo o vyčlenení čiastky v dôsledku toho, že futbalové zápasy ani
neprebiehali. Starostka obce vyzvala p. Škultétyho, ktorý použil vetu na jej adresu: ,,že ju
futbal nepáli“, aby vysvetlil podstatu výroku, pretože ako štatutár obce má záujem
o fungovanie a podporu všetkých organizácii v obci – futbal nevynímajúc – a nikdy nebola
proti finančnej podpore futbalového klubu. Zdôraznila, že finančnú čiastku schvaľujú
poslanci, a ak v rozpočte vidia financie na podporu klubu, tak nemá námietky, aby na daný
účel boli financie použité. Zdôraznila ale, že obec má vysoký dlh voči banke, ktorý sa podľa
výšky prísunu financií snažíme splácať. Prísun financií závisí aj od počtu obyvateľov obce
a ten v obci stále klesá.
Po dohode poslancov OZ sa obec zaviazala do najbližšieho zastupiteľstva vyplatiť klubu OŠK
Tušice TNV finančnú čiastku v hodnote 200 EUR
Uznesenie č. 13/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vyplatenie finančnej čiastky v hodnote 200 EUR klubu OŠK Tušice TNV
Hlasovanie:

za: 4 (Milena Bodnárová, Ing. Michal Ivan, Peter Škultéty,
Ing. Marek Varga)
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
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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: Ing. Michal Ivan

............................................
zapisovateľ

............................................
starostka obce

Overovatelia:
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Milena Bodnárová

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

Ing. Marek Varga

............................................
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Príloha č. 1: Vyhodnotenie dotazníka – „Využitie voľnej plochy
(trávnikové ihrisko) v areáli ZŠ Tušická Nová Ves
V dňoch od 7.3.2022 bol postupne do každej domácnosti doručený dotazník, ktorý
vypracovali poslanci OZ a pýtali sa v ňom občanov 3 otázky:
1. Ako sú spokojní s aktuálnym využitím plochy ?
2. Či by súhlasili so zveľadením tejto plochy ?
3. Ako by sa mala táto plocha podľa ich názoru zveľadiť ?
Občania obce boli informovaní, že vyplnený dotazník je možné odovzdať anonymne do
pripravených schránok, ktoré sa nachádzali na 2 miestach:
1. Predajňa COOP Jednota Tušická Nová Ves
2. Obecný úrad Tušická Nová Ves
Tento dotazník bol výlučne informatívneho charakteru a bol vytvorený za účelom zistenia
verejnej mienky v obci.
Výsledky:
o Bolo rozdaných 160 dotazníkov (do 160 domácnosti v obci)
o Ku dňu 5.4.2022 bolo odovzdaných 33 dotazníkov
o Účasť občanov v tomto dotazníku bola teda 20,625% (t.j. približne každá 5
domácnosť sa zapojila)
Účasť občanov

20.625%

79.375%

Odovzdané dotazníky (33 ks)

Neodovzdané dotazníky (127 ks)

Otázka 1: Priemer vyzbieraných hodnôt je 2 – občania obce nie sú spokojní s aktuálnym
využitím plochy
OTÁZKA 1: Ako ste spokojný/á s aktuálnym využitím plochy ?
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Otázka 2: 97% domácností súhlasí s tým, aby sa táto plocha zveľadila
OTÁZKA 2: Súhlasili by ste so zveľadením tejto plochy ?

1

32
Áno

Nie

Otázka 3: V tejto otázke bolo možné vybrať viacero odpovedí, resp. dopísať vlastnú.
Pomyselným víťazom medzi občanmi je využitie plochy na športové účely. Z dopísaných
odpovedí medzi domácnosťami najviac rezonovala výstavba obchodu, ktorá sa v našej dedine
riešila minulý rok. Paradoxom však je, že nikto nezvolil možnosť odpredaja pozemkov – čo
bolo nutnou podmienkou investora pre výstavbu GVP.
OTÁZKA 3: Ako by sa mala táto plocha zveľadiť ?
Šport
(napr. MFI)

15

Voľný čas
(napr. park, detské
ihrisko)

13

Bytová výstavba 1

Odpredaj pozemkov
0
Nákupné možnosti
(CBA, GVP)
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Všetkým domácnostiam, ktoré sa aktívne zapojili do vypracovania dotazníka veľmi
pekne ĎAKUJEME za ich názor a čas.
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