
obec TUŠICKÁ NOVÁ VES

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Tušická Nová Ves, konaného dňa 10.8.2022

___________________________________________________________________________

Prítomní: Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce
Poslanci: Peter Škultéty, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Ivan,
Milena Bodnárová, Ing. Michal Vaľovský, Ľuboš Novák

Neprítomní: Jaroslav Jurko –ospravedlnený
Ďalší prítomní: ------------
Verejnosť: ------------

NÁVRH PROGRAMU:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Úprava rozpočtu
5. Úlohy ku Dňu Novešanov
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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 poslancov.
Ospravedlnený poslanec: Jaroslav Jurko
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ľuboš Novák, Ing. Michal Vaľovský
Hlasovanie: za: 6 (Milena Bodnárová, Peter Škultéty, Ing. Marek Varga,

Ing. Michal Ivan, Ľuboš Novák, Ing. Michal Vaľovský)
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Zapisovateľ: Ing. Michal Ivan

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení
Z predchádzajúceho OZ nevyplynuli žiadne uznesenia, ktorých účinnosť by bolo nutné
v rámci tohto bodu kontrolovať. Program OZ sa po oboznámení tejto skutočnosti plynulo
presunul k ďalšiemu bodu.

K bodu 4: Úprava rozpočtu
Na základe nasledujúcich skutočností bolo nutné upraviť rozpočet obce:

● dodatočné príjmy od štátu na pomoc Ukrajine - tieto príjmy sú následne prerozdelené
občanom, ktorí poskytujú pomoc utečencom z Ukrajiny (náklad obce)

● členský príspevok do Mikroregiónu Poondavie, ktorý zabezpečuje vodovod pre
členské obce schválený Uznesením č. 23/2022

● dodatočné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s nezaplatenou faktúrou za projekt
obnovenia autobusovej zastávky (pohľadávka obce voči PPA)

Uznesenie č. 31/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Tušická Nová Ves

Hlasovanie: za: 6 (Milena Bodnárová, Peter Škultéty, Ing. Marek Varga,
Ing. Michal Ivan, Ľuboš Novák, Ing. Michal Vaľovský)
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 5: Úlohy ku dňu Novešanov
Starostka obce informovala poslancov o potrebe prebrať všetky potrebné náležitosti k
organizovanému dňu Novešanov. V rámci tohto bodu sa prebrali všetky organizačné detaily,
ktoré bude nutné zabezpečiť. Zároveň došlo k prerozdeleniu jednotlivých úloh pre poslancov.
Ďalej starostka poďakovala:

● poslancovi Marekovi Vargovi, ktorý aktívne oslovoval rôznych sponzorov a tí sa aj
vďaka nemu rozhodli finančne prispieť na “deň Novešanov”

● občanovi R. Eľkovi za sprostredkovanie dodávateľa tribúny

V tomto bode boli poslanci OZ oboznámení s programom:
● Harmonogram akcie::

○ 09:30 - 10:00 policajné motorky
○ 10:00 - 10:30 prekvapenie od PZ SR
○ 10:30 - 11:15 vystúpenie sokoliara
○ 11:30 - 14:30 skákací hrad
○ 11:30 - 14:30 súťaže pre najmenších
○ 12:30 - 13:30 súťaž v kopaní PK
○ 15:00 - 18:30 oficiálna časť programu - vystúpenie folklórnych skupín
○ 18:30 - 19:00 ukončenie oficiálnej časti program
○ 19:00 - 02:00 tanečná zábava a voľný program
○ …
○ 08:00 - 09:00 ukončenie podujatia ekumenickou slávnosťou v Nedeľu v

rímsko-katolíckom kostole Tušická Nová Ves

Poslanci boli tiež informovaní, že v priebehu týždňa (15.-19.8.2022) budú do každej
domácnosti doručené lístky na jedlo a občerstvenie.

Obecný úrad oficiálne požiadal PZ Trhovište o súčinnosť pri organizácií podujatia.

Uznesenie č. 32/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
program akcie “deň Novešanov”

a

udeľuje

1. poslancom P. Škultétymu, Ľ. Novákovi a M. Ivanovi zabezpečiť podmienky pre
organizáciu súťaže v kopaní PK

2. poslancom OZ zabezpečiť obsluhu vystupujúcich
3. poslancom M. Bodnárová a P. Škultéty zabezpečiť obsluhu pozvaných hostí
4. poslancom P. Škultéty, M. Vaľovský a M. Varga zabezpečiť prevoz lavičiek z

obecného úradu Tušice na miesto konania akcie (areál základnej školy)

Hlasovanie: za: 6 (Milena Bodnárová, Peter Škultéty, Ing. Marek Varga,
Ing. Michal Ivan, Ľuboš Novák, Ing. Michal Vaľovský)
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proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 6: Rôzne
Starostka obce oznámila prítomným poslancom, že výsledky projektu: „Obnova verejného
priestranstva pri požiarnej zbrojnici“ budú známe po 15.8.2022.

K bodu 7.  Diskusia
V diskusii poslanci pokračovali aktuálnou témou akcie “deň Novešanov”, kde sa dohadovali o
ďalších aktivitách, ktoré je nutné zabezpečiť k bezproblémovému priebehu udalosti.

K bodu 8: Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:30 h.
Zapísal: Ing. Michal Ivan

............................................ ............................................
zapisovateľ starostka obce

Overovatelia:

............................................ .............................................
Ľuboš Novák Ing. Michal Vaľovský
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