
 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Tušice konaného dňa: 07.12.2018 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  starosta obce – MVDr. Ján Záhorský  

poslanci – Dušan Bálint, Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej 

Habura, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Július Pallai  

Neprítomní:    

 

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

 

Verejnosť: 
 

 

Program zasadnutia  
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, informácia o výsledku volieb  

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Zriadenie komisie 

5. Určenie platu starostu obce  

6. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou  

7. Diskusia  

8. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia 

 

Doterajší zástupca starostu Ing. Bohuš Jakuboc, ktorý viedol ustanovujúce zasadnutie po 

vypočutí hymny SR  privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, informácia o výsledku volieb 

 

 

Ing. Bohuš Jakuboc určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 



zapisovateľ: Mgr. Ivana Čarná,    

overovateľov zápisnice: Dušan Bálint, Marián Gajdoščík   

 

Predsedajúci vyzval zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Tušiciach pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí – Ing. Simonu Paľovú aby informovala prítomných o výsledkoch 

volieb. Po informácií o výsledku volieb vyzval Ing. B. Jakuboc novozvoleného starostu na 

zloženie sľubu, ktorý zvolený starosta potvrdil svojím podpisom a prebral od Ing. B. Jakuboca 

insígnie. Od tohto momentu viedol ustanovujúce zastupiteľstvo už zvolený starosta MVDr. Ján 

Záhorský. Následne starosta obce poprosil Ing. B. Jakuboca aby v mene poslancov prečítal sľub 

poslancov obecného zastupiteľstva. Po prečítaní potvrdili poslanci sľub svojim podpisom, ktorý 

bol uvedený na osobitnom liste v abecednom poradí. Starosta predniesol príhovor a overil čo je 

zastupiteľstvo uznášania schopné a dal schváliť ďalší program rokovania.  

 

Uznesenie č. 42/2018  

 

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 

1. výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,  

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce.  

 

b) Konštatuje, že  

1. zvolený starosta obce MVDr. Ján Záhorský zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce,  

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Dušan Bálint, Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej 

Habura, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Július Pallai.  

 

c) Schvaľuje  

návrh programu rokovania.  

 

Program rokovania: 

1. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

2. Zriadenie komisie 

3. Určenie platu starostu obce  



4. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou  

5. Diskusia  

6. Záver  

 

K bodu 3. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

V tomto bode starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby poverilo poslanca, 

ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 

uvedených v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Poslanec Július Pallai navrhol M. 

Hotovčina z dôvodu, že má najvyšší počet hlasov.  

 

Uznesenie č. 43/2018  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.:  

 

a) Poveruje 

poslanca Mariana Hotovčina zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch § 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.  

 

Hlasovalo za: 6 ( Dušan Bálint, Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Ing. Bohuš 

Jakuboc, Július Pallai ) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 1 ( Marián Hotovčin )  

 

 

K bodu 4. Zriadenie komisie 

 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií, určenie ich 

náplne práce a voľbu ich predsedov a členov. Zastupiteľstvo rozhodlo o zriadení komisie na 

„ochranu verejného poriadku a životného prostredia“, ktorá bude poradným orgánom počas 

celého volebného obdobia. Za predsedu určili poslanca M. Dora.  

 

Uznesenie č. 44/2018  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.:  

 

a) Zriaďuje  

 

komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia. 

 



b) Určuje  

náplň práce komisie, a to: vykonávajú kontrolnú, poradnú a iniciatívnu činnosť v oblasti 

verejného poriadku a životného prostredia.  

 

c) Volí 

1. Predsedu komisie: Michal Doro 

Hlasovalo za: 6 ( Dušan Bálint, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián Hotovčin, Ing. 

Bohuš Jakuboc, Július Pallai ) 

Hlasovalo proti: 0 

Zdržalo sa: 1 ( Michal Doro ) 

 

2. Členov komisie: Dušan Bálint, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián Hotovčin, 

Ing. Bohuš Jakuboc.  

 

K bodu 5.  Určenie mesačného platu starostu  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodovali o výške platu starostu obce, ktorý je 

zákonom určený ako priemer mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve násobený 

koeficientom 1,83, ktorý je určený podľa počtu obyvateľov.  

 

Uznesenie č. 45/2018  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.:  

 

 

a) 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 MVDr. Jána 

Záhorského vo výške: Priemer mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve x  1,83 

koeficient + 20% odmeny.  

 

Hlasovalo za: 7 ( Dušan Bálint, Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián 

Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Július Pallai ) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

K bodu 6.  Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou.  

 

V tomto bode sa poslanci rozhodovali o tom, koho podpis bude druhým podpisovým 

vzorom pri styku s Prima bankou Slovensko a. s.. Pracovníčka obce Mgr. I. Čarná uviedla, že 



najčastejšie je tento „druhý podpis“ potrebný napr. na výberovom lístku pri výbere hotovosti  

z obecných účtov do pokladnice obce Tušice.  

 

Uznesenie č. 46/2018  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice v súlade s § 11 ods. 4 i)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.:  

 

a) Určuje  

ako podpisový vzor pre styk s Prima bankou Slovensko a. s., pobočka Michalovce – podpis 

poslanca Ing. Bohuša Jakuboca 

 

Hlasovalo za: 6 ( Dušan Bálint, Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián 

Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Július Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 1 ( Ing. Bohuš Jakuboc )  

 

 

K bodu 7.  Diskusia 

 

Poslanci a starosta obce diskutovali o termíne „novoročného posedenia so staršími 

občanmi obce“ a o možnostiach kultúrneho programu počas tohto posedenia. Poslanci 

o presnom dátume rozhodnú podľa „voľných termínov“ folklórnych skupín, ktoré by mohli 

eventuálne prísť a vystupovať. Starosta obce poveril Ing. S. Paľovú aby tieto voľne termíny 

zistila do nasledujúceho zastupiteľstva.   

 

 

K bodu 8. Záver 

 

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

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 20.20  hod.  

 

 

Zapísala: Mgr. Ivana Čarná  

Overovatelia:  

 

Dušan Bálint     .................................      

 

 

 

Marián Gajdoščík  .................................        

 

 

 

V Tušiciach dňa: 07. decembra 2018 
 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 42/2018 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Tušice 

zo dňa: 07. 12. 2018 
 

 

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, informácia o výsledku volieb  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.: 

 

 

berie na vedomie 
 

1. výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce.  

 

konštatuje, že 

 
1. zvolený starosta obce MVDr. Ján Záhorský zložil predpísaný sľub starostu obce,  

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Dušan Bálint, Michal Doro, Marián Gajdoščík, Andrej 

Habura, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Július Pallai.  

 

schvaľuje  
 

návrh programu rokovania.  

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

 

 

V Tušiciach dňa: 07. 12. 2018  



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

Uznesenie č. 43/2018 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Tušice 

zo dňa: 07. 12. 2018 

 
 

 

K bodu 3: Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

 

poveruje 
 

poslanca Mariana Hotovčina zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch § 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.  

 

 

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tušiciach dňa: 07. 12. 2018 
 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 44/2018 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Tušice 

zo dňa: 07. 12. 2018 
 

 

K bodu 4: Zriadenie komisie  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

 

zriaďuje 
komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, 

 

určuje 

náplň práce komisie, a to: vykonávajú kontrolnú, poradnú a iniciatívnu činnosť v oblasti 

verejného poriadku a životného prostredia,  

 

volí 
predsedu komisie: Michal Doro, 

členov komisie: Dušan Bálint, Marián Gajdoščík, Andrej Habura, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš 

Jakuboc.  

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tušiciach dňa: 07. 12. 2018 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 45/2018 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Tušice 

zo dňa: 07. 12. 2018 
 

 

K bodu 5: Určenie mesačného platu starostu obce  
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 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 MVDr. Jána 

Záhorského vo výške: Priemer mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve x  1,83 

koeficient + 20% odmeny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

V Tušiciach dňa: 07. 12. 2018 
 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 46/2018 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Tušice 

zo dňa: 07. 12. 2018 
 

 

K bodu 6: Určenie podpisových vzorov  
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Tušice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

 

určuje 
 

ako podpisový vor pre styk s Prima bankou Slovensko a. s., pobočka Michalovce – podpis 

poslanca Ing. Bohuša Jakuboca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

V Tušiciach dňa: 07. 12. 2018 
 

 

 


