
obec TUŠICKÁ NOVÁ VES 

 

 

 

Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Tušická Nová Ves, konaného dňa 30.11.2022 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Jarmila Vaľovská, dosluhujúca starostka obce;  

  Rastislav Jakuboc, novozvolený starosta obce 

Novozvolení poslanci: Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Róbert Eľko, Ing. 

Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  Ing. Michal Ivan, Bc. Peter 

Šalitroš, Martin Habura 

Neprítomní:  ------------ 

Ďalší prítomní: Erik Ivan – predseda volebnej komisie,  

Ing. Lucia Vargová – kontrolórka obce 

Verejnosť:   Dominika Jakubocová 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

11. Určenie platu starostu obce 

12. Diskusia 

13. Záver 
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K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvorila dosluhujúca 

starostka obce Ing. Jarmila Vaľovská. Privítala všetkých prítomných a oboznámila ich 

s programom ustanovujúceho OZ. 

 

K bodu 2: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Dosluhujúca starostka obce Ing. Jarmila Vaľovská navrhla za zapisovateľa Ing. Michala Ivana 

a za overovateľov Ing. Mareka Vargu a Ing. Michala Vaľovského.  

 

Uznesenie č. 1: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

za zapisovateľa Ing. Michala Ivana a za overovateľov Ing. M. Vargu a Ing. M. Vaľovského 

 

Hlasovanie:  za: 7 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Róbert Eľko, Ing. Marek Varga, Ing. 

Michal Vaľovský,  Ing. Michal Ivan, Bc. Peter Šalitroš, Martin Habura)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3: Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a 

poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Dosluhujúca starostka obce Ing. Jarmila Vaľovská vyzvala predsedu miestnej volebnej 

komisie Erika Ivana aby prečítal správu o výsledkoch volieb a odovzdal novozvolenému 

starostovi a novozvoleným poslancom OZ osvedčenie o zvolení. Po predstavení výsledkov 

volieb a odovzdaní osvedčení o zvolení sa plynulo prešlo na ďalší bod ustanovujúceho 

zasadnutia OZ. 

 

 

Uznesenie č. 2: 

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 voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a 

prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
Dosluhujúca starostka obce Ing. Jarmila Vaľovská vyzvala novozvoleného starostu obce 

Rastislava Jakuboca, aby zložil sľub. Po zložení sľubu mu predala insígnie, pogratulovala 

k víťazstvu vo voľbách a zaželala veľa síl a optimizmu do budúcich rokov. Predseda volebnej 

komisie Erik Ivan predal novozvolenému starostovi osvedčenie o zvolení. Novozvolený 

starosta obce R. Jakuboc krátkym príhovorom poďakoval dosluhujúcej pani starostke za 

všetko, čo pre túto obec urobila a vyslovil na jej adresu prosbu aby bola aj naďalej 

nápomocná pri rôznych výzvach a problémoch, ktorým bude obec v budúcnosti čeliť. 

Dosluhujúca pani starostka Ing. J. Vaľovská predala vedenie ustanovujúceho zasadnutia 

novozvolenému starostovi, poďakovala sa všetkým prítomným za účasť, následne sa rozlúčila 

a opustila zasadnutie. 

 

Uznesenie č. 3: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

konštatuje, že: 

novozvolený starosta obce Tušická Nová Ves Rastislav Jakuboc zložil zákonom predpísaný 

sľub starostu obce 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 
Program ustanovujúceho OZ pokračoval zložením sľubu novozvolených poslancov OZ. 

Poslanci zložili sľub. Prevzatie osvedčenia o zvolení za poslanca OZ od predsedu volebnej 

komisie potvrdili svojim podpisom. 

 
Uznesenie č. 4: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

konštatuje, že: 

zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Róbert Eľko, Ing. Marek 

Varga, Ing. Michal Vaľovský, Ing. Michal Ivan, Bc. Peter Šalitroš a Martin Habura zložili 

zákonom predpísaný sľub poslancov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 6: Vystúpenie starostu 
Novozvolený starosta obce Rastislav Jakuboc sa prihovoril novozvoleným poslancom OZ. 

Poďakoval sa za prejavenú dôveru a poprial všetkým prítomným mnoho síl. Vyslovil túžbu 

po vzájomnom rešpektovaní a úspešnej spolupráci na nasledujúce obdobie. 

 

Uznesenie č. 5: 

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 

vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
Starosta obce prečítal návrh na program ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktorý doplnil o ďalší 

bod: „Delegovanie osôb do rady školy“. Následne vyzval poslancov k hlasovaniu o schválení 

programu OZ spolu s doplneným bodom. 

 

Uznesenie č. 6: 

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 ustanovujúceho OZ  

 

Hlasovanie:  za: 7 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Róbert Eľko, Ing. Marek Varga, Ing. 

Michal Vaľovský,  Ing. Michal Ivan, Bc. Peter Šalitroš, Martin Habura)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
V súlade s dodržaním ustanovenia podľa §12 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení starosta 

predložil návrh, aby povereným poslancom OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ bol na základe výsledkov volieb poslanec, ktorý vo voľbách získal najviac 

platných hlasov. Zároveň si tohto poslanca zvolil za svojho zástupcu. Na základe výsledkov 

volieb teda bola do tejto funkcie navrhnutá Mgr. Lenka Ivanová. Starosta vyzval poslancov 

k hlasovaniu o tomto návrhu. 
 
 

 



obec TUŠICKÁ NOVÁ VES 

5 

 

Uznesenie č. 7: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

poveruje 

poslanca  Mgr. Lenka Ivanová,  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12, ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta , ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:  za: 7 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Róbert Eľko, Ing. Marek Varga, Ing. 

Michal Vaľovský,  Ing. Michal Ivan, Bc. Peter Šalitroš, Martin Habura)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 9: Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

V tomto bode sa poslanci OZ zhodli na tom, že pre potreby našej obce nie je potrebné zriaďovať 

obecnú radu. Následne vyzval starosta obce OZ na hlasovanie o tomto konsenze.  

 

Uznesenie č. 8: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

nezriaďuje 

obecnú radu 

 

Hlasovanie:  za: 7 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Róbert Eľko, Ing. Marek Varga, Ing. 

Michal Vaľovský,  Ing. Michal Ivan, Bc. Peter Šalitroš, Martin Habura)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 10: Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich 

predsedov a členov 

Starosta obce predstavil poslancom OZ svoj návrh na zriadenie 2 komisií: 

a) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

b) komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 
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Do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov navrhol 

týchto členov: 

• Ing. Marek Varga – predseda komisie 

• Mgr. Lenka Ivanová – člen komisie 

• Ing. Róbert Eľko - člen komisie 

• Ing. Michal Vaľovský - člen komisie 

• Ing. Michal Ivan - člen komisie 

• Bc. Peter Šalitroš - člen komisie 

• Martin Habura - člen komisie 

Náplňou práce tejto komisie je preverovanie nezlučiteľnosti a majetkových pomerov starostu 

obce. 

 

Do komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií navrhol týchto 

členov: 

• Mgr. Lenka Ivanová – predseda komisie 

• Ing. Marek Varga – člen komisie 

• Ing. Róbert Eľko - člen komisie 

• Ing. Michal Vaľovský - člen komisie 

• Ing. Michal Ivan - člen komisie 

• Bc. Peter Šalitroš - člen komisie 

• Martin Habura - člen komisie 

Náplňou práce tejto komisie je riešiť sťažnosti občanov obce, vybavovať a posudzovať petície 

občanov obce 

 

Uznesenie č. 9: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

A. zriaďuje 

a) komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

b) komisiu na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 

 

B. volí 

a) do komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných      

    funkcionárov  

i. predsedu komisie:   Ing . Marek Varga 

ii. členovia komisie: Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Róbert Eľko, Ing. Michal Vaľovský,    

      Ing. Michal Ivan, Bc. Peter Šalitroš, Martin Habura. 

b) do komisie na ochranu verejného priadku a vybavovania sťažností a petícií  

i. predsedu komisie : Mgr. Lenku Ivanovú 

ii. členov komisie: Ing. Marek Varga, Ing. Robert Eľko, Ing. Michal Vaľovský, Ing.  

      Michal Ivan, Bc. Peter Šalitroš, Martin Habura. 

 

 

Hlasovanie:  za: 7 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Róbert Eľko, Ing. Marek Varga, Ing. 

Michal Vaľovský,  Ing. Michal Ivan, Bc. Peter Šalitroš, Martin Habura)         
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proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11: Určenie platu starostu obce 
V tomto bode predložila Ing. Lucia Vargová hlavná kontrolórka obce v súlade so Zákonom 

národnej rady SR 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí v 

znení neskorších predpisov správu o tom že starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1 

citovaného zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat starostu obce nemôže byť 

nižší, ako je to ustanovené v §3 (k 30.11.2022 prináleží starostovi obce Tušická Nová Ves 

minimálny plat, ktorý sa vypočíta ako: 1211 EUR x koeficient (1,83) = 2217 EUR BRUTTO). 

OZ môže podľa §4 ods. 2 tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. Následne vyzvala 

poslancov OZ aby rokovali o budúcom plate starostu obce.  

O slovo sa prihlásil starosta obce R. Jakuboc, ktorý apeloval na poslancov OZ aby pre neho 

neodsúhlasili žiadne naýšenie platu vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu obce. Dodal tiež, 

že aj ak by odsúhlasili zvýšenie platu v nejakej výške, okamžite by sa tohto zvýšenia vzdal. 

Poslanci OZ ocenili toto gesto starostu obce a na základe tohto jeho apelu sa rozhodli 

nepristúpiť k rokovaniu o zvýšení platu pre starostu obce.  

 

Uznesenie č. 10: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

určuje 

v súlade so zákonom NR SR  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Rastislava 

Jakuboca  ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 

ods. 1 citovaného zákona. 

 

Hlasovanie:  za: 7 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Róbert Eľko, Ing. Marek Varga, Ing. 

Michal Vaľovský,  Ing. Michal Ivan, Bc. Peter Šalitroš, Martin Habura)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 12: Delegovanie osôb do rady školy 
Starosta obce na základe Uznesenia č. 35/2022 požiadal o doplnenie tohto bodu, čo bolo aj 

hlasovaním schválené. Do rady školy navrhol týchto poslancov OZ: 

• Mgr. Lenka Ivanová 

• Ing. Róbert Eľko 

• Ing. Marek Varga 

• Ing. M. Vaľovský 

Následne požiadal poslancov OZ o hlasovanie k tomuto jeho návrhu 

 

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. 

 

schvaľuje 

delegovanie poslancov OZ Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Róbert Eľko, Ing. Marek Varga, Ing. M. 

Vaľovský do rady školy 

 

 

Hlasovanie:  za: 7 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Róbert Eľko, Ing. Marek Varga, Ing. 

Michal Vaľovský,  Ing. Michal Ivan, Bc. Peter Šalitroš, Martin Habura)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 13: Diskusia 
V diskusii požiadala o slovo kontrolórka obce Ing. Lucia Vargová, ktorá sa v krátkosti 

vyjadrila k hlavným aktivitám, ktoré sa v obci podarilo uskutočniť za úradovania 

predchádzajúcej starostky spolu s ich finančným vyčíslením. Takisto informovala 

o aktuálnom finančnom stave obce Tušická Nová Ves.  

Po jej správe požiadal o slovo poslanec Varga, ktorý vyzval prítomných poslancov OZ aby sa 

zamysleli a do ďalšieho OZ prišli s možnými nápadmi k nasledujúcim (hlavným) problémom, 

ktorým obec čelí: 

• zadlženosť obce (pochádzajúca ešte z historických období – „úver na studne“), ktorá 

narástla do výšky 1,5– násobku rozpočtu obce 

• „demografická kríza“ – v obci každým rokom klesá počet obyvateľov 

Poslanec Ivan doplnil tieto 2 body ešte o ďalší bod: 

• sociálny život v obci a voľnočasové aktivity 

 

Následne sa o slovo prihlásil starosta obce R. Jakuboc, ktorý poprosil poslancov o pomoc pri 

stavaní „Vianočného stromčeka“, ktorú chce zorganizovať v Sobotu 3.12.2022. Poslanec M. 

Varga sa ponúkol, že rád pomôže a zároveň sa prisľúbil k darovaniu stromčeka pre tieto 

účely. K spoluúčasti sa prihlásili aj všetci zvyšní poslanci. 
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Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o plánovej akcii „Posedenie pri jedličke“, ktorá 

prebehne 18.12.2022 v KD Tušická Nová Ves za účasti detí z MŠ Tušická Nová Ves. 

Zároveň poprosil poslancov OZ o pomoc pri organizovaní tejto akcie a o účasť na tejto akcii. 

 

K bodu 13: Záver 

Starosta poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 h. 

Zapísal: Ing. Michal Ivan 

 

 

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

 zapisovateľ       starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

 

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

      Ing. Marek Varga           Ing. Michal Vaľovský 


