
 

 

O B E C   T U Š I C E 

 

Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Tušice konaného dňa 16.12.2022 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: MVDr. Ján Záhorský, starosta obce  

poslanci –Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin,  Juraj Marcin, 

Dušan Siksa, Ing. Bohuš Jakuboc 

Neprítomní:   Marián Gajdoščík 

 

Ďalší prítomní: zamestnanci obce – Ing. Stanislava Zolová, Agáta Jurková 

 

Verejnosť: 
 

 

Návrh programu zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Voľba zástupcu starostu 

5. Zriadenie komisií, určenie ich práce, voľby ich predsedov a členov 

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

7. VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 

8. Žiadosti: OŠK Tušice – TNV, FS Tušičan, Onderovci o. z. 

9. Informácie k projektom 

10. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania 

projektu Vodovodná sieť obce Tušice 

11. Podpora formou úveru od Environmentálneho fondu pre obce na zabezpečenie 

spolufinancovania projektu Vodovodná sieť obce Tušice 

12. Interpelácie 

13. Diskusia /Novoročné posedenie so staršími občanmi, brožúra o obci/ 

14. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 



Starosta obce privítal všetkých prítomných na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Prítomných poslancov je 6 a je uznášaniaschopné. 

 

Prítomní poslanci odsúhlasili návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu 

s doplňujúcimi bodmi Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k navrhovanému rozpočtu 

a rozpočtovými opatreniami.  

 

Uznesenie č. 41/2022 

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 16.12.2022. 

  

b) Schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2022.  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Voľba zástupcu starostu 

5. Zriadenie komisií, určenie ich práce, voľby ich predsedov a členov 

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Tušice k navrhovanému rozpočtu obce na rok 

2023 a navrhovanému viacročnému rozpočtu obce Tušice na roky 2023 – 2025. 

8. VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 

9. Žiadosti: OŠK Tušice – TNV, FS Tušičan, Onderovci o. z. 

10. Informácie k projektom 

11. Rozpočtové opatrenie č. 4, č. 5 

12. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania 

projektu Vodovodná sieť obce Tušice 

13. Podpora formou úveru od Environmentálneho fondu pre obce na zabezpečenie 

spolufinancovania projektu Vodovodná sieť obce Tušice 

14. Interpelácie 

15. Diskusia /Novoročné posedenie so staršími občanmi, brožúra o obci/ 

16. Záver 

 

Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 



 

Hlasovalo proti: 0 

Zdržalo sa: 0  

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo na začiatku zasadnutia schválilo za:  

 

zapisovateľa: Ing. Stanislava Zolová 

overovateľov zápisnice: Ing. Ján Asnaď 

       Michal Doro 

 

Uznesenie č. 42/2022  

 

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 a overovateľov zápisnice.  

 

b) Schvaľuje 

zapisovateľa: Ing. Stanislava Zolová 

overovateľov zápisnice: Ing. Ján Asnaď 

       Michal Doro 

 

Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 

 

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.  Poverenie funkcie zástupcu starostu 

 

Starosta obce poveril funkciou zástupcu starostu Ing. Bohuša Jakuboca. 

 

Uznesenie č. 43/2022  

 

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 

Poverenie funkcie zástupcu starostu obce – Ing. Bohuša Jakuboca 

 

Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

K bodu 5.  Zriadenie komisií, určenie ich práce, voľby predsedov a členov 

Starosta obce informoval o zriadení komisie na ochranu verejného poriadku a ochranu 

životného prostredia. Jej úlohou je riešiť vzniknuté spory a problémy v obci. Členmi komisie 

budú poslanci OZ, novozvolení poslanci nahradia funkcie predošlých členov komisie. Poslanci 

sa zhodli, že predsedom komisie bude p. Michal Doro. Všetci členovia komisie sa čestným 

prehlásením vzdali odmeny za členstvo v komisii. 

 

Uznesenie č. 44/2022  

 

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 na zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a ochranu životného prostredia, 

určenie ich práce a voľbu predsedu a členov. 

 

b) Schvaľuje 

Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a ochranu životného prostredia 

Predseda komisie: Michal Doro  

Členovia komisie: Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan Siksa, Ing. Ján 

Asnaď, Marián Gajdoščík. 

 

Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

K bodu 6.  Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu obce Tušice 

na roky 2023 - 2025 



Pracovníčka obce predložila návrh rozpočtu obce Tušice na rok 2023 a návrh viacročného 

rozpočtu obce Tušice na roky 2023 - 2025. Oboznámila poslancov o jednotlivých položkách 

navrhovaného rozpočtu. Návrh rozpočtu bol zostavený približne podľa výšky podielových daní 

za rok 2022, vzhľadom nato, že štátny rozpočet ešte v danom čase nebol schválený a obec nevie 

v akej výške prídu podielové dane od štátu. Dá sa však predpokladať, že v prípade schválenia 

štátneho rozpočtu bude zverejnená výška podielových daní, to znamená že potom bude 

potrebná zmena rozpočtu.  

Poslanci pri položke 642 – 0810 zmenili návrh rozpočtu zo sumy 2.000,- Eur na 2.300,- Eur. 

Táto položka predstavuje dotáciu pre OŠK Tušice – TNV, ktorý podal žiadosť o dotáciu na rok 

2023. V položke 642 – 0820 zmenili návrh rozpočtu zo sumy 1.500,- Eur na 1.200,- Eur, 

Položka obsahuje príspevok pre FS TUŠIČAN vo výške 900,- Eur a Onderovci o.z. vo výške 

300,- Eur.  

 

Uznesenie č. 45/2022  

 

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 rozpočtu na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu obce Tušice na roky 2023 – 2025. 

 

b) Schvaľuje 

Rozpočet obce Tušice na rok 2023:  

Rozpočtové príjmy vo výške: 196.700,- Eur 

Rozpočtové výdavky vo výške: 196.700,- Eur. 

 

Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

K bodu 7  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Tušice k navrhovanému rozpočtu obce na 

rok 2023 a navrhovanému viacročnému rozpočtu obce Tušice na roky 2023 – 2025. 

Hlavná kontrolórka obce prečítala svoje stanovisko k navrhovanému rozpočtu a odporučila 

poslancom schválenie rozpočtu v takejto forme. Skonštatovala, že bežný rozpočet na rok 2023 

je zostavený ako prebytkový. Kapitálové príjmy a výdavky v návrhu rozpočtu neboli. Rozpočty 

na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter. 

 



Uznesenie č. 46/2022  

 

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 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Tušice k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2023 

a navrhovanému viacročnému rozpočtu obce Tušice na roky 2023 – 2025 

 

b) Schvaľuje 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Tušice k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2023 

a navrhovanému viacročnému rozpočtu obce Tušice na roky 2023 – 2025 

 

Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

K bodu 8  VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 

území obce 

Poslanci rozoberali preložený Dodatok 1/2023 so spoločnosťou FÚRA s.r.o., ktorá uskutočňuje 

vývoz odpadu v našej obci. Dodatok obsahoval nové ceny za vývoz KO, odvoz a zneškodnenie 

VKK a NO. Poslanci odsúhlasili novú sumu poplatku za komunálny odpad na rok 2023 vo 

výške 16,- Eur/1 osoba. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 28.11.2022. 

 

Uznesenie č. 47/2022  

 

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 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce 

 

b) Schvaľuje 

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce 

 

Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  



K bodu 9  Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce 

Pracovníčka prečítala podané žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2023. Celkovo boli 

podané tri žiadosti o dotáciu, a to : OŠK Tušice  - TNV, Onderovci o.z., FS TUŠIČAN. OŠK 

žiadali finančné prostriedky na účel pokrytia nákladov na fungovanie Obecného športového 

klubu Tušice – TNV. Onderovci o.z. žiadali na  účel nahrávky CD nosiča a podporu folklórnej 

činnosti. FS TUŠIČAN žiadal finančné prostriedky na účel pokrytia nákladov na fungovanie 

FS – TUŠIČAN. V navrhovanom rozpočte boli finančné prostriedky zapojené. Poslanci sa 

zhodli na schválení všetkých žiadostí o dotáciu. Poslanci sa informovali ohľadom vyúčtovania 

dotácie pre OŠK Tušice – TNV za rok 2022. Pracovníčka ich informovala, že zatiaľ 

k vyúčtovaniu dotácie nedošlo.  

 

Uznesenie č. 48/2022  

 

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 

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  

 

b) Schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  na rok 2023 vo výške 2.300,- EUR  

 

Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 49/2022  

 

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 

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  

 

b) Schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  na rok 2023 vo výške 300,- EUR  

 

Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 



Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 50/2022  

 

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 

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  

 

b) Schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  na rok 2023 vo výške 900,- EUR  

 

Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

K bodu 10 Informácie k projektom  

V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o aktuálnych projektoch. Oboznámil ich 

o podaní žiadosti o detské ihrisko. Informoval o stave projektu Zvýšenia energetickej účinnosti 

administratívnej budovy, že sa už začali práce a predpokladaný termín ukončenia je 4/2023. 

Z toho dôvodu nie je možné garantovať dostupnosť kultúrneho domu pre prípadne akcie.  

 

K bodu 11  Rozpočtové opatrenie č. 4/2022, 5/2022  

Pracovníčka obecného úradu predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh zmeny jednotlivých 

položiek príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za rok 2022, ktorá je v súlade s aktuálnym 

plnením rozpočtu obce. Opatrenia bolo potrebné vykonať nakoľko došlo k zmenám 

v rozpočtových položkách.  

 

Uznesenie č. 51/2022  

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 zmeny rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 4/2022 a 5/2022 zo dňa 16.12.2022 

 

b) Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 a 5/2022 

 



Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

K bodu 12 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie 

spolufinancovania projektu Vodovodná sieť obce Tušice 

Starosta informoval o možnosti zabezpečenia spolufinancovania projektu „Vodovodná sieť 

obce Tušice“ finančnými prostriedkami od VVS KE, a.s. nakoľko ide o finančne náročnejší 

projekt.  

 

Uznesenie č. 52/2022  

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 žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov od VVS KE, a.s. na zabezpečenie 

spolufinancovania projektu „Vodovodná sieť obce Tušice“  

 

b) Schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov od VVS KE, a.s. na zabezpečenie 

spolufinancovania projektu „Vodovodná sieť obce Tušice“  

 

 

Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

K bodu 13 Podpora formou úveru od Environmentálneho fondu pre obce na zabezpečenie 

spolufinancovania projektu Vodovodná sieť obce Tušice 

 

Starosta informoval aj o možnosti zabezpečenia spolufinancovania projektu „Vodovodná sieť 

obce Tušice“ formou úveru od Environmentálneho fondu pre obce nakoľko ide o finančne 

náročnejší projekt.  

 



Uznesenie č. 53/2022  

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 žiadosti formou úveru od Environmentálneho fondu pre obce na zabezpečenie 

spolufinancovania projektu „Vodovodná sieť obce Tušice“ 

 

b) Schvaľuje 

žiadosť formou úveru od Environmentálneho fondu pre obce na zabezpečenie 

spolufinancovania projektu „Vodovodná sieť obce Tušice“ 

 

 

Hlasovalo za: 6 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan 

Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

K bodu 14. Interpelácie 

Žiadny z poslancov nevyužil možnosť interpelácie. 

 

 

K bodu 15. Diskusia 

Poslanci rozobrali Novoročné stretnutie s občanmi, ktoré sa naposledy konalo v roku 2020. 

Vybrali termín 15.1.2023 so začiatkom o 14:30hod. Pre pozvaných občanov bude nachystaný 

obed a kultúrny program. Ponuku cateringových spoločností si vzali na starosť Juraj Marcin 

a Michal Doro. Program zvolili novovzniknutý domáci FS TUŠIČAN a Svojinu.  Ako prezenty 

sa zhodli na poukážkach v hodnote 5,- Eur/1 osobu. Starosta obce zároveň predstavil I. diel 

limitovanej brožúry o Tušiciach, ktorý spracovala Mgr. Zuzana Koščová. V roku 2023 by mali 

vyjsť ďalšie 4. diely.  

 

K bodu 16. Záver 

 

Predsedajúci sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 20.45 hod.  

 

Zapísala: Ing. Stanislava Zolová     ........................................... 

 

 

Overovatelia:  

 



Ing. Ján Asnaď      ...........................................      

 

Michal Doro       ...........................................    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Záhorský 

           starosta obce  

V Tušiciach, 16. decembra 2022 


