
obec TUŠICKÁ NOVÁ VES 

 

 

 

Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Tušická Nová Ves, konaného dňa 12.10.2022 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce 

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

  Milena Bodnárová, Ľuboš Novák 

Neprítomní:  Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský – ospravedlnení 

Ďalší prítomní: ------------ 

Verejnosť:   ------------ 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. VZN - o určení výšky príspevku v MŠ a šk. zariadeniach zriadených obcou Tušická 

Nová Ves 

5. Vyúčtovanie “Deň Novešanov” 

6. Informácie o nastávajúcich voľbách 

7. Rôzne 

8. Interpelácia poslancov 

9. 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.  

Ospravedlnení poslanci: Jaroslav Jurko, Ing. Michal Vaľovský 

Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Milena Bodnárová, Ing. Marek Varga 

Hlasovanie:  za: 5 (Milena Bodnárová, Peter Škultéty, Ing. Marek Varga,  

  Ing. Michal Ivan, Ľuboš Novák)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

Zapisovateľ:  Ing. Michal Ivan 

 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení 
Z predchádzajúceho OZ bolo potrebná kontrola Uznesenia č. 32/2022, na základe ktorého sa 

udelili poslancom úlohy súvisiace s organizáciou akcie “Deň Novešanov”. Starostka 

skonštatovala, že všetky udelené úlohy boli poslancami OZ úspešne splnené. 

 

K bodu 4: VZN - o určení výšky príspevku v MŠ a šk. zariadeniach 

zriadených obcou Tušická Nová Ves 
Poslancom bolo predstavené upravené VZN o určení výšky príspevku v MŠ a šk. 

zariadeniach. Presné znenie VZN spolu s pozmenenou výškou príspevku je súčasťou tejto 

zápisnice - Príloha 1 

 

Uznesenie č. 33/2022: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

VZN - o určení výšky príspevku v MŠ a šk. zariadeniach zriadených obcou Tušická Nová Ves 

 

Hlasovanie:  za: 5 (Milena Bodnárová, Peter Škultéty, Ing. Marek Varga,  

  Ing. Michal Ivan, Ľuboš Novák)        

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5: Vyúčtovanie “Dňa Novešanov” 
V tomto bode informovala starostka poslancov OZ o finančnom vyúčtovaní organizovanej 

akcie “Deň Novešanov”.  

Poďakovala sa všetkým poslancom za spoluprácu a participáciu na tejto akcii. Špeciálne 

poďakovala poslancovi Ing. M. Vargovi - svojou aktivitou dokázal zabezpečiť viacerých 
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sponzorov, ktorí finančne prispeli na túto akciu. Osobitné poďakovanie smerovala aj občanovi 

R. Eľkovi, ktorý zabezpečil výraznú zľavu za prenájom pódia a ozvučenia. 

Kompletné vyúčtovanie akcie je súčasťou tejto zápisnice - Príloha 2  

 

K bodu 6: Informácie o nastávajúcich voľbách 
Starostka obce informovala poslancov o termíne konania volieb: 29.10.2022 v čase od 7:00 do 

20:00.  

Zároveň poznamenala, že budú 1x v histórií Slovenskej republiky voľby do orgánov 

samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v 

rovnakom čase.  

Obec bude dodržiavať všetky náležitosti vyplývajúce jej zo zákona. Informácie pre voličov a 

vzorové tlačivá budú doručené do každej domácnosti v priebehu nasledujúcich 14 dní. 

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov 

samosprávnych krajov je zverejnený na obecných tabuliach. 

 

K bodu 7. Rôzne 
Starostka obce informovala poslancov o 1 výzve a 2 sťažnostiach, ktoré boli doručené na 

obecný úrad. Oboznámila poslancov o obsahu týchto písomností a spolu s poslancami sa 

dohodla na ďalšom postupe - odpovediach na tieto výzvy/sťažnosti. 

Starostka a poslanci potvrdili snahu zorganizovať ešte v tomto roku akciu “Úcta k starším”, 

keďže posledné 2 roky táto akcia nemohla byť zorganizovaná z dôvodu pandémie. Všetko sa 

však bude odvíjať od finančných možností obce. 

Zároveň upovedomila poslancov, že v termíne 4. Novembra 2022 bude v priestoroch KD 

Tušická Nová Ves organizovaná akcia “Krst nového CD MFS Novešan”. Na túto akciu sú 

pozvaní všetci poslanci, obyvatelia obce a široká verejnosť 

 

K bodu 8. Interpelácia poslancov 
Poslanec Ivan sa spýtal na projekt súvisiaci s obnovou KD a refundáciou finančných 

prostriedkov vynaložených na revitalizáciu obecnej zastávky pri KD. Starostka informovala 

OZ o tom, že v aktuálnej situácií nemá žiadne nové informácie o spomínanom projekte. 

Doplnila odpoveď na druhú otázku a to, že obec už dostala finančné prostriedky, z ktorých 

mala byť uhradená revitalizácia priestoru pred KD. 

 

K bodu 9: 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:  

 

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

      Milena Bodnárová       Ing. Marek Varga 


