
obec TUŠICKÁ NOVÁ VES 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Tušická Nová Ves, konaného dňa 9.2.2023 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:   Rastislav Jakuboc, starosta obce 

Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský, 

Ing. Róbert Eľko, Martin Habura, Ing. Michal Ivan 

Neprítomní:  Bc. Peter Šalitroš - ospravedlnený 

Ďalší prítomní: Ing. Lucia Vargová 

Verejnosť:   Peter Škultéty 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. Polrok roku 2023 

4. VZN - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2022 o určení výšky príspevku v MŠ 

a v školských zariadeniach zriadených obcou 

5. Plán akcií na mesiace Marec - Máj 2023 

6. Súhlas na vypracovanie projektu z plánu obnovy pre objekt starej ZŠ - zámer 

7. Stanovenie dátumu konania akcie „Deň Novešanov 2023“  

8. Rôzne  

9. Diskusia 

10. Záver 
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K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril starosta obce Rastislav Jakuboc. 

Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom OZ.  

Ospravedlnený poslanec: Bc. Peter Šalitroš 

Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania-schopné. 

 

K bodu 2: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce Rastislav Jakuboc navrhol za zapisovateľa Ing. Michal Ivan a za overovateľov 

Ing. Michal Vaľovský a Martin Habura 

 

Uznesenie č. 22: 

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. Michal Ivan 

a  

za overovateľov: Ing. Michal Vaľovský a Martin Habura 

 

Hlasovanie:  za: 6 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

Martin Habura, Ing. Róbert Eľko, Ing. Michal Ivan)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3: Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. Polrok roku 2023 
Starosta obce upovedomil poslancov, že kontrolórka obce Ing. Lucia Vargová vypracovala a 

predložila OZ návrh plánu činnosti kontrolóra obce. Následne všetkých prítomných 

oboznámil s vypracovaným návrhom. Činnosť kontrolórky obce bude v 1. polroku 2023 

zameraná na nasledovné kontroly a úlohy:  

1. Kontrolná činnosť 

o kontrola došlých faktúr v zmysle zák. o účtovníctve a finančnej kontrole za 1. 

polrok 2023 

o kontrola vybavovania sťažností za 1. polrok 2023 

2. Úlohy a stanoviská hlavného kontrolóra 

o vypracovanie stanoviska k Záverečnému účtu obce Tušická Nová Ves za rok 

2022 

o návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023 

3. Ďalšia činnosť 

o  účasť na zasadnutiach OZ 

 

Po prečítaní plánu nechal prítomných poslancov OZ hlasovať o jeho schválení. 

 

 

Uznesenie č. 23: 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

plán činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok roku 2023 

 

Hlasovanie:  za: 6 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

Martin Habura, Ing. Róbert Eľko, Ing. Michal Ivan)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4: VZN – ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2022 o určení výšky 

príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou 

Starosta informoval prítomných poslancov OZ, že v dôsledku zvýšených nákladov na 

prevádzku a zvýšených cien potravín bola obec nútená upraviť aj ceny uvedené v bode (2) v 

§6 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady v školskej 

jedálni VZN č. 11/2022 

Pôvodne platné 

•  

 

Upravené: 

•  

 

Na základe tejto úpravy vzniklo nové VZN evidované pod číslom 1/2023, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 11/2022 o určení výšky príspevku v materskej 

škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Tušická Nová Ves 
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Uznesenie č. 24: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

nové VZN 1/2023 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2022 o určení výšky príspevku v MŠ 

a v školských zariadeniach zriadených obcou Tušická Nová Ves 

 

Hlasovanie:  za: 6 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

Martin Habura, Ing. Róbert Eľko, Ing. Michal Ivan)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5: Plán akcií na mesiace Marec – Máj 2023  

Náplňou tohto bodu bolo určenie dátumov naplánovaných akcií v mesiacoch Marec – Máj 

2023, ktoré boli schválené v rámci Uznesenie č. 14. Po zvážení všetkých okolností sa 

poslanci OZ dohodli, že v týchto mesiacoch sa budú organizovať 2 akcie a to v presne 

určených termínoch: 

1. Medzinárodný deň žien (MDŽ) – Nedeľa 19.3.2023 

2. Stavanie mája – Piatok 28.4.2023 

 

Poslanci OZ si rozdelili jednotlivé úlohy, nutné k zabezpečeniu, bezproblémovej organizácií 

a priebehu týchto akcií. Zároveň odporučili starostovi obce aby požiadal o súčinnosť aj 

zamestnankyne školskej jedálne ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves.  

 

Uznesenie č. 25: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

plán akcií na mesiace Marec – Máj 2023 v nasledujúcich termínoch 

1. Medzinárodný deň žien (MDŽ) – Nedeľa 19.3.2023 

2. Stavanie mája – Piatok 28.4.2023 

 

a  

 

odporúča 

starostovi obce poprosiť o súčinnosť zamestnankyne školskej jedálne ZŠ s MŠ Tušická Nová 

Ves 

 

a  
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udeľuje 

poslancom OZ zabezpečiť organizáciu a bezproblémový priebeh týchto akcií 

 

Hlasovanie:  za: 6 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

Martin Habura, Ing. Róbert Eľko, Ing. Michal Ivan)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6: Súhlas na vypracovanie projektu z plánu obnovy pre objekt 

starej ZŠ - zámer  

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s možnosťami, ktoré sú ponúknuté jednotlivým 

uchádzačom z projektu plánu obnovy. Zdôraznil, že budova starej školy je aktuálne 

v katastrofálnom stave a z toho dôvodu bol nútený vykonať viacero zásahov na tejto budove, 

medzi ktorými bolo aj čiastočná oprava strechy. Z toho dôvodu bol objednaný veľkokapacitný 

kontajner, ktorý bol pristavený pred touto budovou. Poslanci uvítali tieto kroky a boli 

naklonení možnosti zapojiť sa do akejkoľvek výzvy, ktorá pomôže havarijný stav tejto 

budovy opraviť. Po dohode medzi poslancami OZ bolo stanovené, že obec sa bude uchádzať 

o možnosť získať finančný príspevok na tento účel. Starosta predstavil poslancom zámer, 

ktorý by vzhľadom na aktuálne výzvy bolo možné naplniť. Následne dal o možnosti 

vypracovania tohto zámeru hlasovať. 

 

Uznesenie č. 26: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

vypracovanie projektu rekonštrukcie objektu starej ZŠ za účelom budúceho sa uchádzania 

o finančné prostriedky z plánu obnovy 

 

Hlasovanie:  za: 6 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

Martin Habura, Ing. Róbert Eľko, Ing. Michal Ivan)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7: Určenie dátumu konania akcie „Deň Novešanov 2023“ 
V rámci tohto bodu starosta poukázal na potrebu určiť záväzný dátum konania akcie „Deň 

Novešanov 2023“ z dôvodu zabezpečenia vystupujúcich, zarezervovania javiska a iných 

nevyhnutných náležitostí. Po zvážení možných termínov, dostupnosti poslancov OZ a zároveň 
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aj s ohľadom na dátumy predchádzajúcich ročníkov sa v diskusii medzi prítomnými dohodlo 

na dátume Sobota 19.8.2023. Starosta nechal o tomto termíne hlasovať prítomných poslancov 

OZ. 

 

Uznesenie č. 27: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušická Nová Ves 

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

 

schvaľuje 

dátum konania akcie „Deň Novešanov 2023“ na Sobotu 19.8.2023 

 

Hlasovanie:  za: 6 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

Martin Habura, Ing. Róbert Eľko, Ing. Michal Ivan)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8: Rôzne  

V tomto bode sa ako prvý prihlásil o slovo prítomný (ako verejnosť) štatutár klubu OŠK 

Tušice – TNV, ktorý oficiálne podal „Žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie 

Obecný športový klub Tušice – TNV“. Túto žiadosť odovzdal do rúk starostovi obce s tým, že 

očakáva vyjadrenie obce – či už kladné alebo záporné. Starosta obce ubezpečil štatutára klubu 

P. Škultétyho, že obec má vyčlenené finančné prostriedky na podporu občianskych združení 

ktoré v obci pôsobia a bude sa spolu s poslancami OZ snažiť vyhovieť tejto žiadosti kladne. 

Zdôraznil však, že presnú výšku dotácie bude vedieť uviesť až po zhodnotení fin. situácie 

obce pre rok 2023 a jej odsúhlasení poslancami OZ. Štatutár klubu OŠK Tušice – TNV sa 

vopred poďakoval za akúkoľvek dotáciu, ktorú bude schopná obec Tušická Nová Ves 

poskytnúť.  

Druhý sa prihlásil o slovo poslanec M. Varga, ktorý znovu otvoril tému parkovania pri ZŠ 

Tušická Nová Ves. Zdôraznil, že aktuálna situácia je kritická, kedy sa vyhradením priestorov 

pred budovou ZŠ ešte viac znížila kapacita na parkovanie. Následne predniesol návrh na 

úpravu plochy a vyzval poslancov k spoločnému stretnutiu pri ZŠ, kde by sa tento aktuálny 

problém mohol vyriešiť nejakým dočasným riešením, keďže na vytvorenie parkoviska pred 

budovou ZŠ už bol vytvorený projekt, ktorý je v štádiu schvaľovania. Poslanci súhlasili 

s návrhom a prisľúbili účasť na stretnutí priamo na inklinovanom mieste. 

Ako posledná sa v tomto bode prihlásila zástupkyňa starostu L. Ivanová, ktorá informovala 

starostu a prítomných poslancov o nutnosti vykonať potrebné kroky k zvýšeniu bezpečnosti 

na parkovisku pred budovou MŠ Tušická Nová Ves v najviac frekventovanom čase (cca 

15:00 – 16:00), kedy prichádza množstvo rodičov pre svoje deti do školy. V tomto čase je tam 

zvýšený pohyb áut (osobné, autobusy, ...). Upozornila, že v záujme zníženia rizika a zvýšenia 

bezpečnosti je nutné túto situáciu riešiť. 

 

Uznesenie č. 28: 

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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odporúča 

starostovi obce 

a) odpovedať na doručenú „Žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie 

Obecný športový klub Tušice – TNV“ 

b) zorganizovať stretnutie poslancov OZ pred budovou ZŠ Tušická Nová Ves s cieľom 

nájdenia dočasného riešenia pre parkovanie áut 

c) skúsiť vyriešiť problém bezpečnosti pri budove MŠ Tušická Nová Ves v najviac 

frekventovaných časoch (15:00 – 16:00) 

 

Hlasovanie:  za: 6 (Mgr. Lenka Ivanová, Ing. Marek Varga, Ing. Michal Vaľovský,  

Martin Habura, Ing. Róbert Eľko, Ing. Michal Ivan)         

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

K bodu 9: Diskusia 
V diskusii nepadli žiadne ďalšie návrhy a preto starosta prešiel plynule k ďalšiemu bodu 

programu 
 

K bodu 10: Záver 

Starosta poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:30 h. 

 

Zapísal: Ing. Michal Ivan 

 

 

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

 zapisovateľ       starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

 

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

      Ing. Michal Vaľovský           Martin Habura 
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