
obec TUŠICKÁ NOVÁ VES

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Tušická Nová Ves, konaného dňa 09.06.2022
___________________________________________________________________________

Prítomní: Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce

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

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

Vargová - kontrolórka

Neprítomní: Ľuboš Novák – ospravedlnený

Ďalší prítomní:

Verejnosť: ------------

NÁVRH PROGRAMU:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet obce
5. Plán kontrolnej činnosti
6. Aplikácia Munipolis
7. Výzva IROP – MAS chodník
8. Výzva IROP – MAS WC škôlka
9. Enviromentálny fond – zateplenie KD
10. Členský príspevok Mikroregión – vodovod
11. Žiadosť – farnosť Horovce
12. Deň Novešanov
13. Rôzne
14. Interpelácia poslancov
15. Záver



obec TUŠICKÁ NOVÁ VES

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej len 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: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Overovatelia zápisnice: Jaroslav Jurko, Ing. Marek Varga

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

Ing. Marek Varga, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský)        

proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ľuboš Novák)

Zapisovateľ: Agáta Jurková

K     bodu 3: Kontrola plnenia uznesení  
V tomto bode z predchádzajúceho Uznesenia č. 4/2022 starostka predložila cestovne náhrady 
cca 200€ na 1 mesiac, poslanci skonštatovali, že kúpa nového auta v dôsledku nedostatku 
finančných prostriedkov nie je možná. Poslanci schválili dočasne cestovné náhrady vo výške 
200€ na mesiac. Otázka kúpy, resp. preplácania cestovných náhrad za používanie súkromného
vozidla, poslanci odporučili už riešiť po nastávajúcich voľbách. Pán Ing. Varga splnil úlohu, 
ktorá vyplývala z Uznesenia č. 8/2022, t.j. predložil kúpu možných áut pre obec. Starostka 
podotkla, že na pracovné účely ako prenos kosačky a prácu s vozíkom bude využívať 
súkromné vozidlo.
Bolo splnené Uznesenie č.11 stavanie mája z predchádzajúceho zastupiteľstva. Starostka 
a poslanci zhodnotili tuto akciu veľmi kladne.
Uznesenie č. 13 bolo splnené. OŠK Tušice - TNV bolo vyplatené 200€.

Uznesenie č. 16/2022:
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: 6 (Milena Bodnárová, Ing. Michal Ivan, Peter Škultéty,

Ing. Marek Varga, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský)

proti: 0

zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ľuboš Novák)

Uznesenie bolo prijaté.
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K     bodu   4:   Záverečný účet obce  
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce TNV k danému poslanci 
nemali výhrady a bol jednoznačne schválený. Daný materiál je súčasťou zápisnice.

Uznesenie č. 17/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
záverečný účet obce

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

Ing. Marek Varga, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský)

proti: 0

zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ľuboš Novák)

Uznesenie bolo prijaté.

K     bodu 5:     Plán kontrolnej činnosti  
Kontrolórka predniesla plán kontrolnej činnosti. Poslanci ho bez výhrad schválili, daný 
materiál je súčasťou zápisnice.

Uznesenie č. 18/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schválili
plán kontrolnej činnosti

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

Ing. Marek Varga, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský)

proti: 0

zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ľuboš Novák)

Uznesenie bolo prijaté.

3



obec TUŠICKÁ NOVÁ VES

K     bodu   6: Aplikácia Munipolis  
Starostka informovala o možnosti informácie občanov cez aplikáciu Munipolis formou SMS 
cez telefón. Je to bezplatná aplikácia po dobu trvania 6 mesiacov, keďže na túto aplikáciu sa 
prihlásilo iba 8 občanov, budeme ďalej pokračovať v informovaní občanov formou úradných 
tabúľ, webovej stránky obce a FB stránky.

Uznesenie č. 19/2022:
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
aplikáciu Munipolisu a informovaní občanov

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

Ing. Marek Varga, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský)

proti: 0

zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ľuboš Novák)

Uznesenie bolo prijaté.

K     bodu 7:   Výzva IROP – MAS chodník  
V tomto bode starostka informovala o možnosti výstavby chodníka popri ihrisku smerom od 
Tušíc k zástavke SAD pri Základnej škole. Keďže nevedela na základe ešte nespracovaného 
projektu vyčísliť sumu finančných prostriedkov na jeho zhotovenie, poslanci neodsúhlasili 
možnosť výstavby a touto otázkou sa budú zaoberať na nasledujúcom zastupiteľstve. Pán Ing.
Varga a pán Škultéty navrhli spracovať projektovú dokumentáciu tak, aby výstavba chodníka 
prebiehala po strane, kde sa nachádzajú rodinné domy. Starostka obce súhlasila s tým, že 
informáciu o všetkých týchto návrhoch podá na nasledujúcom zastupiteľstve.

Uznesenie č. 20/2022:
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 výzvy

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

Ing. Marek Varga, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský)

proti: 0

zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
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neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ľuboš Novák)

Uznesenie bolo prijaté.

K     bodu   8:   Výzva IROP – MAS WC škôlka  
Starostka obce informovala poslancov o tom, že máme veľké množstvo žiadostí o prijatie detí
do MŠ. Na základe požiadaviek RÚVZ potrebujeme rekonštruovať hygienickú časť v MŠ 
a doplniť potrebnú sanitárnu techniku na zvýšený počet detí. Táto možnosť sa naskytla 
v rámci výzvy MAS v rámci mikroregiónu, kde sú vyčlenené prostriedky približne v sume 
40 000€. Starostka zdôraznila, že ak neprejde spomínané hygienické zariadenie 
rekonštrukciou RÚVZ použije sankcie za nesplnenie funkčnosti tohto hygienického 
zariadenia. Na základe toho OZ súhlasilo so spracovaním projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu spomínaného zariadenia.

Uznesenie č. 21/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rekonštrukciu hygienickej časti v MŠ

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

Ing. Marek Varga, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský)

proti: 0

zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ľuboš Novák)

K     bodu   9:   Enviromentálny fond – zateplenie KD  
Starostka obce zdôraznila, že v jej, a samozrejme aj v záujme poslancov, je riešiť budovu KD 
a pracuje na podanie žiadosti, ktorá je limitovaná dátumom 6.7.2022 na Enviromentálny fond.
Zdôraznila, že každá výzva má iné parametre, ktoré je potrebné splniť. Poslanci jednoznačne 
súhlasili s podaním žiadosti o zateplenie KD.

Uznesenie č. 22/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
podanie žiadosti o zateplenie KD

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

Ing. Marek Varga, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský)
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proti: 0

zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ľuboš Novák)

Uznesenie bolo prijaté.

K     bodu 10: Členský príspevok Mikroregión – vodovod  
V tomto bode starostka informovala o členskom príspevku do Mikroregión Poondavie, ktoré
je  predmetom  dobudovania  skupinového  vodovodu,  týkajúcich  sa  obcí  Rakovec  nad
Ondavou, Moravany, Trhovište, Horovce, Tušická Nová Ves a Tušice. Členský príspevok je
v hodnote  2 000€  a je  potrebné  ho  zaplatiť  kvôli  tomu,  že  ak  sa  nedobuduje  skupinový
vodovod,  poklesne  tlak  vody  a v konečnom  dôsledku  na  to  doplatíme  všetci  občania
spomínaných dedín. Žiadosť je súčasťou spomínanej zápisnice.

Uznesenie č. 23/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
členský príspevok vo výške 2 000€

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

Ing. Marek Varga, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský)

proti: 0

zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ľuboš Novák)

Uznesenie bolo prijaté.

K     bodu 11: Žiadosť – farnosť Horovce  
Rímskokatolícka  farnosť  Horovce  požiadala  o príspevok na rekonštrukciu  farskej  budovy.
Štyria poslanci súhlasili so sumou 100€, proti bol jeden poslanec a jeden sa zdržal hlasovania.

Uznesenie č. 24/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
príspevok na rekonštrukciu farnosti

Hlasovanie: za: 4 (Milena Bodnárová, Ing. Michal Ivan, Ing. Marek Varga, Ing.

Michal Vaľovský)        
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proti: 1 (Jaroslav Jurko)
zdržali sa: 1 (Peter Škultéty)
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ľuboš Novák)

Uznesenie bolo prijaté.

K     bodu 12: Deň Novešanov  
Starostka informovala, že akcia Deň Novešanov ostáva v termín 20.08.2022. Na túto akciu
vypracovala 3 projekty, v ktorých žiadame finančnú podporu od KSK, SPP a Úradu vlády.
Pokiaľ nezískame finančnú pomoc, nebude možné danú akciu uskutočniť. Na nasledujúcom
zastupiteľstve  poslanci  zadajú  úlohy,  ktoré  v prípade  uskutočnenia  akcie,  by  mali  plniť.
Starostka  navrhla  atrakcie,  ktoré  už  má  aj  objednané  a poslanci  do  nasledujúceho
zastupiteľstva majú rozhodnúť o počte oslovených súborov na vystúpenia.

Uznesenie č. 25/2022:
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
uskutočnenie akcie a jej úloh

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

Ing. Marek Varga, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský)

proti: 0

zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ľuboš Novák)

Uznesenie bolo prijaté.

K     bodu 13: Rôzne  
Starostka  v tomto  bode  informovala  poslancov  o  štrajku  starostov,  ktorý  sa  má

uskutočniť 24.6.2022 vo Vranove nad Topľou pod názvom ,,Sme na hranici holej existencie“.
Vyzvala poslancov, aby sledovali  túto akciu a podľa možností  sa aj zapojili,  pretože tento
štrajk je iniciovaný RZ ZMOS Michalovce, za účelom existencie samosprávy v nasledujúcom
období. Pokiaľ sa situácia v rámci dotácii  finančných prostriedkov na obce nezlepší, hrozí
celkový  kolaps  samospráv  a zvlášť  obcí  ako  je  naša,  s nízkym  počtom  obyvateľov,  ale
s vysokými nákladmi aj na originálne kompetencie, ktoré zo strany štátu nie sú pokryté.

V ďalšej  časti  informovala  o vyjadrení  riaditeľky  povodia  Bodrogu  a Hornádu
ohľadom  vyčistenia  Horovského  kanála.  V liste,  ktorý  adresovala  na  OZ  zdôrazňuje,  že
vyčistenie nie je možné pokiaľ obec neposkytne miesto na uloženie biologického odpadu.
Starostka navrhla miesto na uskladnenie v okolí ČOV. Pán poslanec Ing. Vaľovský reagoval,
že v prvom rade sa musí zistiť množstvo vyčisteného biologického odpadu.
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Starostka oboznámila poslancov o možnosti zájazdu do Maďarska, pretože je veľký
záujem zo strany občanov. Navrhla poslancom, aby takýto spoločný výlet absolvovali.

V závere starostka informovala poslancov, že o post starostu obce sa bude uchádzať aj
v nasledujúcom volebnom období  a menovite  sa  pýtala  poslancov,  či  v ďalšom volebnom
období môže počítať s ich spoluprácou. Pán Ing. Varga jednoznačne odpovedal, že vzhľadom
na jeho pracovné zaťaženie a dlhšiu dobu pôsobenia ako poslanec v obci už dáva možnosť
iným poslancom. Pán Jurko vzhľadom na zmenu trvalého bydliska sa nemôže uchádzať o post
poslanca. Pani Bodnárová a pán Ing. Vaľovský sa vyjadrili, že porozmýšľajú a pán Škultéty
sa k danej veci nevyjadril.

Uznesenie č. 26/2022:
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
sledovanie štrajk starostov a jeho zapojenie,
miesto uskladnenia biologického odpadu,
možnosť zájazdu do Maďarska
a
možnosť uchádzať sa o post poslancov v ďalšom volebnom období

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

Ing. Marek Varga, Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský)

proti: 0

zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ľuboš Novák)

Uznesenie bolo prijaté.

K     bodu 14: Interpelácia poslancov  
V rámci tohto bodu starostka obce a poslanci gratulovali pánu Ing. Ivanovi k životnému kroku
– vstupu do manželstva a gratulácie ukončili príjemným posedením.

K     bodu 15: Záver  
Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

Zapísal: Agáta Jurková

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

zapisovateľ starostka obce
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Overovatelia: 

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

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