
 

 

O B E C   T U Š I C E 

 

Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Tušice konaného dňa 16.11.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: MVDr. Ján Záhorský, starosta obce  

poslanci –Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš 

Jakuboc,  Juraj Marcin, Dušan Siksa 

Neprítomní:   Marián Gajdoščík 

 

Ďalší prítomní: zamestnanci obce – Ing. Stanislava Zolová, Ing. Simona Paľová,  

 Predseda MVK – PhDr. Tatiana Hudáková, MPH 

 

Verejnosť: 
 

 

Návrh programu zasadnutia: 

 

1. Úvodné náležitosti  

a) otvorenie zasadnutia  

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení zvolenému starostovi obce a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) zloženie sľubu zvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia zvoleným starostom 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

f) vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

5. Určenie platu starostu obce 

6. Diskusia 

7. Záver  



K bodu 1. Úvodné náležitosti 

 

a) Otvorenie zasadnutia 

Po vypočutí hymny SR otvoril ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zástupca 

starostu Ing. Bohuš Jakuboc, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že na ustanovujúcom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva je z celkového počtu sedem poslancov prítomných šesť 

poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Ďalej dodal, že toto ustanovujúce zastupiteľstvo sa bude riadiť podľa Metodického návodu MV 

SR zo 16. novembra 2018 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných 

zastupiteľstiev. 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku bola určená: Ing. Simona Paľová 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Michal Doro, Marián Hotovčin 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení zvolenému starostovi obce a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Predsedníčka MVK PhDr. Tatiana Hudáková, MPH predniesla výsledky volieb na starostu obce 

a následne predniesla výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a po prečítaní výsledkov 

prešla na odovzdávanie Osvedčenia o zvolení starostu obce a Osvedčení o zvolení za poslanca 

obecného zastupiteľstva.   

d) Zloženie sľubu zvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia zvoleným starostom 

Po informáciách o výsledku volieb, ktoré sa konali 29.10.2022 a odovzdaní osvedčení o zvolení 

zástupca starostu pán Ing. Jakuboc vyzval starostu na zloženie sľubu a jeho následné 

podpísanie.  

Predmetný sľub je napísaný na osobitnom liste. Po zložení sľubu starostom obce zástupca 

starostu odovzdal insígnie starostovi obce, zablahoželal mu k zvoleniu a zaželal veľa úspechov 

v ďalšej práci. Od tohto momentu viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolený starosta 

obce Ján Záhorský.  

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov aby povstali a prečítal sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. Po jeho prečítaní novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva podpísali sľub, 

ktorý je napísaný na osobitnom liste v nasledovnom poradí: Ing. Ján Asnáď, Michal Doro, 

Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan Siksa.  

Pán Marián Gajdoščík zloží sľub poslanca obecného zastupiteľstva po ukončení dočasnej 

práceneschopnosti. 

f) Vystúpenie starostu 

Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval svojím voličom, zablahoželal novozvoleným 

poslancom obecného zastupiteľstva a vyjadril svoje presvedčenie, že spolu iste zvládnu to čo 

ich čaká v novom volebnom období. 

 

Uznesenie č. 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Tušiciach 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: Ján Asnáď, Ing., Michal Doro, Marián Hotovčin, Bohuš 

Jakuboc, Ing., Dušan Siksa, 

 

3. pán Marián Gajdoščík zloží sľub poslanca obecného zastupiteľstva po ukončení 

dočasnej práceneschopnosti. 

 

K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 

 

Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva na schválenie 

prípadne na doplnenie programu: 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

5. Určenie platu starostu obce 

6. Diskusia 

7. Záver  

Navrhol doplnenie programu o body: 

-  Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou 

- Zmluva o výkone správy majetku verejného vodovodu 

Prítomní poslanci odsúhlasili návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva aj 

s doplňujúcim bodom.  

 

Uznesenie č. 36/2022 

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 s doplňujúcim bodom. 

  

b) Schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

  



2.  Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

5.  Určenie platu starostu obce 

6.  Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou 

7.  Zmluva o výkone správy majetku verejného vodovodu  

8.  Diskusia 

9.  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 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať    

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce oznámil obecnému zastupiteľstvu, že 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 je potrebné poveriť poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia. 

Starosta obce navrhol aby ním bol Ing. Ján Asnaď a to z dôvodu, že je ním zvyčajne poslanec 

s najvyšším počtom hlasov vo voľbách od občanov. Poslanci starostov návrh jednohlasne 

schválili. 

 

Uznesenie č. 37/2022  

 

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 Ing. Jána Asnaďa 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: 5 (Michal Doro, Marián Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Juraj Marcin, Dušan Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 1 (Ing. Ján Asnáď) 

 

 

 

 



 

 K bodu 4. Zriadenie komisií, určenie ich práce, voľby ich predsedov a členov 

 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu, že v zmysle §15 zákona č. 369/1990 o obecnom 

zriadení môže zriaďovať komisie. Ich zriadenie navrhol presunúť na najbližšie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 5. Určenie platu starostu obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodovali o výške platu starostu obce, ktorý je podľa § 3 

ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov stanovený ako súčin priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov zo ŠÚ SR za 

predchádzajúci kalendárny rok  a násobku podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona. Plat starostu 

nemôže byť nižší ako je uvedené v § 3 cit. Zákona, ale obecné zastupiteľstvo môže podľa § 4 

ods. 2 plat starostovi na základe svojho rozhodnutia zvýšiť a o max. 60%. 

Preto navrhli starostovi obce s účinnosťou od 16.11.2022 zvýšenie základného platu (v zmysle 

§ 3 ods. 1 zákona č. 253/1994) o 25%. 

 

Uznesenie č. 38/2022  

 

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

zriadení v z. n. p.:  

 

a) Určuje 

plat starostovi v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR  za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku podľa počtu obyvateľov obce zisteného na základe údajov ŠÚ SR k 31. decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka zvýšený o 25% podľa §4 ods. 2 o právnom postavení a 

platových pomerov starostov s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR. 
 

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.  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 Ing. Stanislava Zolová uviedla, že 

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

z obecných účtov do pokladne obce Tušice, keď limit na debetnej karte nie je postačujúci pre 

výber hotovosti.  



 

Uznesenie č. 39/2022  

 

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: 5 (Ing. Ján Asnaď, Michal Doro, Marián Hotovčin, Juraj Marcin, Dušan Siksa) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 1 (Ing. Bohuš Jakuboc)  

 

 

K bodu 7. Zmluva o výkone správy majetku verejného vodovodu 

 

Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu obsah zmluvy od Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorej predmetom je výkon správy majetku obce spočívajúci 

v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - miestnych rozvodov verejného 

vodovodu v obci Tušice odbornou organizáciou Východoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s. v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách v platnom znení. Zmluva sa týka Radu 320 (ulička pri Materskej škole) a Radu 

322 (ulica smerom na obec Dvorianky – pravá strana). 

 

Uznesenie č. 40/2022 

 

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 Zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu. 

  

b) Schvaľuje 

Zmluvu o výkone správy majetku verejného vodovodu. 

  

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. Diskusia 

 

V diskusii poslanci obecného zastupiteľstva prebrali výšku poplatku za komunálne odpady       

na rok 2023, nakoľko nám už spoločnosť Fúra, s.r.o. avizovala v predstihu zvyšovanie cien             

za vývoz komunálneho odpadu (vrátane VKK, nebezpečného odpadu a pod.). 

 

 

K bodu 9. Záver 

 

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

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 20.10 hod.  

 

 

Zapísala: Ing. Simona Paľová     ........................................... 

 

 

Overovatelia:  

 

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

 

Marián Hotovčin      ...........................................   

  

 

 

 

 

Ján Záhorský 

           starosta obce  

 

 

V Tušiciach, 16. novembra 2022 


