OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Tušice konaného dňa:27.06.2018
__________________________________________________________________________________

Prítomní:

starosta obce – MVDr. Ján Záhorský
poslanci – Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián
Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc

Neprítomní:
Ďalší prítomní:

zamestnanci obce: Mgr. Ivana Čarná, Ing. Simona Paľová

Verejnosť:
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Úver k projektom: „Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií“ a „Úprava
a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice“
5. Žiadosti občanov
6. Informácia k projektu „Vodovodná sieť obce Tušice“
7. Schvaľovanie rozsahu výkonu starostu, počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022
a určenie volebného obvodu
8. Prejednanie veci: Športové popoludnie pre deti a dospelých
9. Interpelácie
10. Diskusia
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal všetkých prítomných na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prítomných poslancov je 5 a je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci odsúhlasili návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:
a) Berie na vedomie
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 27.06.2018.
b) Schvaľuje
Návrh program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 27.06.2018.
Hlasovalo za: 5 (Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš
Jakuboc)
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo na začiatku zasadnutia schválilo:
Zapisovateľa: Ing. Simona Paľová
Overovateľov zápisnice: M. Doro, A. Habura
Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:
a) Berie na vedomie
určenie zapisovateľa.
b) Schvaľuje
overovateľov zápisnice: D. Bálint, M. Hotovčin.
Hlasovalo za: 5 (Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš
Jakuboc,)
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Predsedajúci skonštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.

K bodu 4. Municipálny úver k projektom: „Rekonštrukcia a výstavba miestnych
komunikácií“ a „Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice“
Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:
a) Berie na vedomie
Návrh Municipálneho úveru k projektu „Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií“ vo
výške 90 131,87 Eur
b) Schvaľuje
Municipálny úver k projektu „Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií“ vo výške
90 131,87 Eur
Hlasovalo za: 5 (Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš
Jakuboc)
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:
a) Berie na vedomie
Návrh Municipálneho úveru k projektu „Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci
Tušice“ vo výške 99 578,75 Eur.
b) Schvaľuje
Municipálny úver k projektu „Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice“ vo výške
99 578,75 Eur.

Hlasovalo za: 5 (Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš
Jakuboc)
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 5. Žiadosti občanov
Starosta obce predniesol žiadosť od občana obce – p. Zdenka Savka na súpisnom čísle 227
v obci Tušice o odkúpenie pozemku obce. Zastupiteľstvo rozhodlo, že sa bude postupovať
rovnako ako v predchádzajúcich žiadostiach a schválilo priamy predaj pozemku obce
s využitím osobitného zreteľa, ktorý bezprostredne tvorí vstup do dvora a je susediaci
s miestnymi komunikáciami a dvorom.
Uznesenie č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:
a) Schvaľuje
predaj obecného pozemku registra „E“, par. č. 184/1, výmera 79 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie vedeného na LV č. 1002 v zmysle Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov §9a) ods. 8 písm. b) p. Zdenkovi
Savkovi, Mariánovi Savkovi, Márii Savkovej, rod. Orenčákovej, Tatiane Tomášovej, rod.
Savkovej vo výške 1,20 €/m2.
Hlasovalo za: 5 (Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián HotovčinIng. Bohuš Jakuboc )
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 6. Informácia k projektu „Vodovodná sieť obce Tušice“
Predsedajúci preniesol k prejednaniu cenovú ponuku aktualizácie časti vodovodnej siete obci
Tušice Ing. Vierou Mihálikovej s tým, že pôvodný projekt z roku 2002 spracovaný na základe
podmienok prevádzkovateľa skupinového vodovodu T-TNV-H-Tr-M-R riešil pripojenie
domácností v časti obce od súp. č. 132 po súp. č. 213 (hlavná cesta, ulica smerom na Dvorianky)
za pomoci vodovodnej vetvy po pravej strane a druhá strana mal byť napojená za pomoci
združených prípojok v počte 24 prepojených podvrtávkou popod štátnu cestu III. triedy,
súčasťou každej združenej prípojky mala byť betónová vodomerná šachta umiestnená na
verejnej časti. Po zrealizovaní kanalizačnej siete v tejto časti obce je realizácia združenej
prípojky nerealizovateľná a priestorové pomery neumožňujú v takomto predpísanom rozsahu
dodržať projektovú dokumentáciu. Na základe týchto vzniknutých skutočností a po pracovnom
stretnutí k tejto téme na VVS, a.s. Košice, závod Michalovce (terajší prevádzkovateľ
kanalizácie ČOV a vodovodu) bol dohodnutý postup aktualizácie projektovej dokumentácie
vodovodnej siete obce Tušice, ktorý bude pozostávať z realizácie dvoch vodovodných vetiev

(2x887 bežných metrov potrubia) po obidvoch stranách cesty umiestnených v strede
prícestného rigola a z realizáciou individuálnych domových prípojok. Súčasťou aktualizácie je
aj zmena materiálov (predtým - PVC, teraz - tvárovky polyetylén). Všetky tieto zmeny boli
súčasne odkonzultované na OÚ Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie a budú
posudzované ako nevyhnutné zmeny stavby pred dokončením. Cenový návrh Ing. Mihalikovej,
ktorá si uplatňuje autorské právo na predmetný projekt a prijala ponuku realizovať aktualizáciu
je možné považovať za pokračovanie existujúceho zmluvného vzťahu nadväzujúceho na PD
spracovanú Ing. Mihalikovou k stupňu stavebné povolenie.
OZ berie na vedomie cenovú ponuku firmy JOPAS, s.r.o., poslanec OZ Hotovčin navrhol
možnosť preskúmať strojové kapacity firmy Čižmárik, Pri oznámení VVS, a.s. Košice, závod
Michalovce o začatí realizácie montáže vodovodnej vetvy 319 obecné zastupiteľstvo opätovne
pristúpi k prejednaniu a následnému schváleniu ponuky firmy JOPAS, s.r.o. V prípade
nezačatia predmetnej vetvy v roku 2018 obec zahrnie predmetnú časť vodovodnej siete do
žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu.
Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:
a) Berie na vedomie:
Cenovú ponuku od Projekčná kancelária, Ing. Viera Miháliková, Michalovce – projektová
dokumentácia,
cenovú ponuku firmy JOPAS, s.r.o., Suché – zemné práce.
b) Schvaľuje:
Cenovú ponuku od Projekčná kancelária, Ing. Viera Miháliková, Michalovce – projektová
dokumentácia.
Hlasovalo za: 5 (Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš
Jakuboc)
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 7. Schvaľovanie rozsahu výkonu starostu, počtu poslancov na volebné obdobie
2018-2022 a určenie volebného obvodu
Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.:
a) Berie na vedomie
výkon funkcie starostu obce Tušice pre nové volebné obdobie 2018-2022.

b) Schvaľuje
výkon funkcie starostu obce Tušice pre nové volebné obdobie 2018-2022 v rozsahu 1, t. z. v
plnom rozsahu.
Hlasovalo za: 5 (Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc )
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:
a) Berie na vedomie
určenie počtu poslancov obce Tušice pre nové volebné obdobie 2018-2022.
b) Schvaľuje
počet poslancov 7 obce Tušice pre nové volebné obdobie 2018-2022.
Hlasovalo za: 5 (Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš
Jakuboc)
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:
a) Berie na vedomie
určenie volebného obvodu na Voľby do orgánov samosprávy obcí.
b) Schvaľuje
jeden volebný obvod na Voľby do orgánov samosprávy obcí.
Hlasovalo za: 5 (Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš
Jakuboc)
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 8. Prejednanie veci: Športové popoludnie pre deti a dospelých
Poslanci obecného zastupiteľstva si rozdelili úlohy pri organizácii.
K bodu 9. Interpelácie
Žiadny z poslancov nevyužil možnosť interpelácie.
K bodu 10. Záver
Predsedajúci sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 22.15 hod.

Zapísala: Ing. Simona Paľová

Overovatelia:
Michal Doro

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

Andrej Habura

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

MVDr. Ján Záhorský
starosta obce

V Tušiciach, 27. jún 2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 22/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 27.06.2018
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 27.06.2018,

schvaľuje
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 27.06.2018.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 27.06.2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 23/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 27.06.2018
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
určenie zapisovateľa – Ing. Simona Paľová,

schvaľuje
overovateľov zápisnice: A. Habura, M. Doro.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 27.06.2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 24/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 27.06.2018
K bodu 4: Municipálny úver k projektom „Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii“
a „Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice“
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

schvaľuje
-

municipálny úver k projektu „Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii“ vo
výške 90 131,87 EUR.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 27.06.2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 25/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 27.06.2018
K bodu 4: Municipálny úver k projektom „Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii“
a „Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice“
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

schvaľuje
-

municipálny úver k projektu „Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice“
vo výške 99 578,75 Eur.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 27.06.2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 26/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 27.06.2018
K bodu 5: Žiadosti občanov
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
žiadosť občana o predaj obecného pozemku,

schvaľuje
predaj obecného pozemku registra „E“, par. č. 184/1, výmera 79 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie vedeného na LV č. 1002 v zmysle Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov §9a) ods. 8 písm. b)
p.

Zdenkovi

Savkovi,

Mariánovi

Savkovi,

Márii

Savkovej,

rod.

Orenčákovej,

Tatiane Tomášovej, rod. Savkovej vo výške 1,20 €/m2.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 27.06.2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 27/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 27.06.2018
K bodu 6: Informácie k projektu „Vodovodná sieť obce Tušice“
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
-

cenovú ponuku na zemné práce od firmy JOPAS s.r.o., Suché 5, 071 01 Suché,

- cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu od Projekčná kancelária, Ing. Viera
Miháliková, Hollého 105, 071 01 Michalovce,

schvaľuje
cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu od Projekčná kancelária, Ing. Viera Miháliková,
Hollého 105, 071 01 Michalovce.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 27.06.2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 28/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 27.06.2018
K bodu 5: Schvaľovanie rozsahu výkonu starostu, počtu poslancov pre nové volebné obdobie
2018-2022 a určenie volebného obvodu na Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
výkon funkcie starostu obce Tušice pre nové volebné obdobie 2018-2022,

schvaľuje
výkon funkcie starostu obce Tušice pre nové volebné obdobie 2018-2022 v rozsahu 1,
t. z. v plnom rozsahu.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 27.06.2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 29/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 27.06.2018
K bodu 5: Schvaľovanie rozsahu výkonu starostu, počtu poslancov pre nové volebné obdobie
2018-2022 a určenie volebného obvodu na Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
určenie počtu poslancov obce Tušice pre nové volebné obdobie 2018-2022,

schvaľuje
počet poslancov 7 obce Tušice pre nové volebné obdobie 2018-2022.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 27.06.2018

OBEC TUŠICE
Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves

Uznesenie č. 30/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice
zo dňa: 27.06.2018
K bodu 5: Schvaľovanie rozsahu výkonu starostu, počtu poslancov pre nové volebné obdobie
2018-2022 a určenie volebného obvodu na Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
určenie volebného obvodu na Voľby do orgánov samosprávy obcí,

schvaľuje
jeden volebný obvod.

Ján Záhorský, starosta obce

V Tušiciach dňa: 27.06.2018

