
 

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 riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Tušice konaného dňa:  17. 04. 2020 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  poslanci – Dušan Bálint, Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián 

Gajdoščík, Július Pallai,   

 zástupca starostu obce: Ing. Bohuš Jakuboc  

 

Neprítomní:   MVDr. Ján Záhorský, starosta obce  

Ďalší prítomní: zamestnanci obce: Mgr. Ivana Čarná    

Verejnosť: 
 

 

Návrh programu zasadnutia: 
 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.  

3. Žiadosti občanov – Žiadosť o odkúpenie obecnej parcely do osobného vlastníctva.  

4. Sťažnosť občana.   

5. Zmena kultúry pozemku.  

6. Prejednanie informácií: krízový štáb, realizácia „vysprávok“ miestnych komunikácií, 

realizácia rekonštrukcie účelovej komunikácie na miestnom cintoríne a terasy KD, 

rekonštrukcia elektroinštalácie v kuchyni KD, žiadosť o výstavbu Vodovodnej siete 

obce Tušice, zóna IBV, nabíjacia stanica, kompostéry. 

7. Interpelácie. 

8. Diskusia. 

9. Záver. 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zástupca starostu obce Ing. Bohuš Jakuboc privítal všetkých prítomných na riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Prítomných poslancov je 6 a je uznášaniaschopné. 

Neprítomný je poslanec A. Habura.  



 

Prítomní poslanci odsúhlasili návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

 

Uznesenie č. 7/2020 

 

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: 17. 04. 2020,   

 

b) schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 17. 04. 2020.     

 

Návrh programu zasadnutia: 
 

 

1.  Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.  

3. Žiadosti občanov – Žiadosť o odkúpenie obecnej parcely do osobného vlastníctva.  

4. Sťažnosť občana.   

5. Zmena kultúry pozemku.  

6. Prejednanie informácií: krízový štáb, realizácia „vysprávok“ miestnych komunikácií, 

realizácia rekonštrukcie účelovej komunikácie na miestnom cintoríne a terasy KD, 

rekonštrukcia elektroinštalácie v kuchyni KD, žiadosť o výstavbu Vodovodnej siete 

obce Tušice, zóna IBV, nabíjacia stanica, kompostéry. 

7. Interpelácie. 

8. Diskusia. 

9. Záver. 

 

 

 

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

Jakuboc, Július Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

 



 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na začiatku zasadnutia schválilo za:  

 

zapisovateľa: Mgr. Ivana Čarna,    

overovateľov zápisnice: Július Pallai, Marián Gajdoščík.  

 

Uznesenie č. 8/2020 

 

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 

overovateľov zápisnice:  Július Pallai, Marián Gajdoščík,   

zapisovateľa zápisnice: Mgr. Ivana Čarná.  

 

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

Jakuboc, Július Pallai ) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

K bodu 3. Žiadosti občanov – Žiadosť o odkúpenie obecnej parcely do osobného 

vlastníctva   

 

Dňa 27. 01. 2020 prijala Obec Tušice žiadosť, ktorú zaslal p. I. Babynets o odkúpenie 

obecnej parcely do osobného vlastníctva. Ide o parcelu č. 135 v katastri obce Tušice - 

predzáhradku pred rodinným domom s. č. 93, ktorého je p. Babynets vlastníkom. Obecné 

zastupiteľstvo žiadosť prehodnotilo a schválilo ju za podmienok: 1,20 eur za m2.  

 

Uznesenie č. 9/2020 

 

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 odkúpenie obecnej parcely do osobného vlastníctva,  

b) schvaľuje 



predaj obecnej parcely č. LV 135 v katastri obce Tušice v sume 1,20 eur za m2 p. I.   

Babynetsovi.  

 

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

Jakuboc, Július Pallai ) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

K bodu 4. Sťažnosť občana    

 

Predsedajúci informoval členov obecné zastupiteľstvo o opätovnej sťažnosti p. Milana 

Čačka, Tušice 175. Druhú žiadosť zaslal z dôvodu rozšírenia chovu oviec v susednom dome ( 

p. A. Glevická, Tušice 174 ), čo má podľa neho za následok zvýšenú intenzitu hluku, 

predpokladaná je zvýšená aj intenzita zápachu v letných mesiacoch.  

 

Predsedajúci informoval o možnostiach obce pri riešení tejto sťažnosti. Reprodukoval 

telefonické stanovisko RVPS Michalovce – MVDr. Marcinovej, ktorá k danej veci uviedla, že 

p. A. Glevická má zaregistrovanú farmu na chov oviec v počte 3 dospelé kusy, s tým, že je 

predpoklad navýšenia počtu ďalších zvierat narodením. V danom prípade, aj pri navýšení počtu 

kusov z 3 na 6, MUDr. Marcinová nevidí porušenie zákona o veterinárnej starostlivosti zo 

strany chovateľa v prípade, že sa výrazne nezmenili zoohygienické podmienky v porovnaní 

s termínom kedy bol chov oviec zaregistrovaný. K veci prípadného prijatia VZN o chove 

hospodárskych zvierat obcou, kde by boli prijaté regulatívy v počte alebo vo vzdialenosti 

k obývaným rodinným domom uviedla, že toto VZN prijaté byť môže, avšak musí byť v súlade 

zo Zákonom o veterinárnej starostlivosti, ktorý je v danej veci zákon s vyššou právnou silou. 

Z praxe uviedla, že v prípade sťažnosti chovateľov na prijaté VZN okresná prokuratúra 

nariadila zrušenie prijatých VZN. JUDr. Jurčová, náš externý konzultant a spracovateľ VZN 

navrhla odporučiť sťažovateľovi domáhať sa svojich práv súdnou cestou občiansko–právnym 

konaním so zabezpečením dôkazného bremena v danej veci.  

 

Po oboznámení sa so sťažnosťou a prejednaní danej veci v uznesení doporučuje danú 

vec najskôr prejednať s majiteľkou zaregistrovaného chovu p. A. Glevickou, doporučiť jej 

umiestnenie zvierat v inej časti dvora, ktorá bezprostredne nesusedí s dvorom sťažovateľa. 

V prípade, že pri pokuse o zmier nedôjde k zhode medzi chovateľom a sťažovateľom a to 

zmenou zoohygienických podmienok a podmienok chovu ( presunu zvierat do inej časti dvora 

) bude sťažnosť odstúpená na RVPS Michalovce RUVZ Michalovce s návrhom vykonania 

kontroly, ktorou by bol odborne posúdený vplyv takto realizované chovu na životné prostredie 

sťažovateľa, prípadne na kvalitu života sťažovateľa.  

 

 

Uznesenie č. 10/2020 

 

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 



sťažnosť občana,  

b) doporučuje:  

 prejednať danú vec s chovateľom oviec p. Alenou Glevickou  – pokus o zmier,   

 v prípade neúspešného pokusu o zmier odstúpiť sťažnosť RVPS a RUVZ,   

 pripraviť odborne spracovaný návrh VZN o chove zvierat s predkonzultovaním na 

okresnej prokuratúre v Michalovciach.   

 

 

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

Jakuboc, Július Pallai ) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

K bodu 5. Zmena kultúry pozemku   

 

Realizáciou projektu úprava a tvorba VP v obci Tušice financovaného cez NFP, poskytnutého 

PPA došlo v danej časti k vytvoreniu monolitného celku, ktorý by v prípade potreby spĺňa 

kritéria verejného priestranstva s návrhom pri označovaní ulíc aj špecifickým označením. 

K dodržaniu všetkých podmienok určených poskytovateľom NFP na daný projekt bolo 

nevyhnutné v súlade s projektom odčleniť časť miestnej komunikácie zo stavu miestnych 

komunikácií a vytvoriť samostatnú parcelu č. 322/2 v súlade s geometrickým plánom č. 

40009165-03/2020 čim došlo k trvalej zmene kultúry pozemku.  

 

 

 

Uznesenie č. 11/2020 

 

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

zriadení v z. n. p.:  

 

c) berie na vedomie 

zmenu kultúry pozemku,  

d) schvaľuje,  

zmenu kultúry pozemku vytvorením prarcely č 322/2.  

 

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

Jakuboc, Július Pallai ) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 



 

 

K bodu: Prejednanie informácií: krízový štáb, realizácia „vyspravok“ miestnych 

komunikácií, realizácia rekonštrukcie účelovej komunikácie na miestnom cintoríne 

a terasy KD, Rekonštrukcia elektroinštalácie v kuchyni KD, žiadosť o výstavbu 

Vodovodnej siete obce Tušice, Zóna IBV, nabíjacia stanica, kompostéry 

 

Pre potreby riešenia mimoriadnych situácií zriadenie krízového štábu v zložení ( viď prílohy ). 

V prípade vzniku mimoriadnej situácie budú členovia krízového štábu informovaný o zasadnutí 

telefónom , emailom, prípadne iným dostupným spôsobom.  

 

V súlade s rozpočtom obce na rok 2020 obec zrealizuje „vyspravky“ na miestnych 

komunikáciách špeciálnou tryskovou metódou prostredníctvom firmy Hofex. Táto oprava po 

zimných mesiacoch je nevyhnutná.  Výška fakturovanej sumy  bude závisieť od rozsahu opravy 

a od škôd, ktoré v zime nastali.  

 

 

Z dôvodu nepriaznivého počasia a súčasnej nepriaznivej situácie v súvislosti s 

hrozbou  nakazenia koronavírusu sa presunula minuloročná realizácia účelovej komunikácie na 

miestnom cintoríne na koniec apríla a z rovnakých dôvodov sa presunula aj oprava terasy pri 

kultúrnom dome.  

 

Z dôvodu dlhodobej PN starostu obce, nebolo zrealizované verejné obstaranie o NFP 

poskytnutého ministerstvom financií na rok 2019. Tento prieskum a realizácia prác je presunutá 

na mesiace máj – júl 2020 – Riešenie havarijného stavu KD a priľahlých miestností...  

 

Predsedajúci oboznámil prítomných s neschválením žiadosti zo strany Environmentálneho 

fondu na budovanie ďalších častí Vodovodnej siete obce Tušice na vetvu 322-11, 323, 324. 

VVS a. s.  nám nechválila vetvu 325.   

 

Možnosť čerpania NFP cez Ministerstvo Výstavby a RR na rozšírenie infraštruktúry pri zónach 

Individuálnej bytovej výstavby ( IBV ) za štadiónom Jozefa Gazdu. V danej veci doporučili 

poslanci M. Hotovčin. a J. Pallai zistiť postup v obciach Hriadky, ktorá už takýto postup IBV 

riešili. 

 

Predsedajúci informoval, že nám boli schválené finančné prostriedky na budovanie verejne 

prístupnej elektrickej nabíjacej stanice vo výške 4748,70 eur. Výstavba nabíjacej stanice bude 

realizovaná do konca mesiaca august 2020, v prípade ak dôjde k úspešnému zvládnutiu 

verejného obstarávania. 

 

Kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad budú rozdistribuované do domácnosti do konca 

mesiaca apríl. Pôjde o formu zapožičania a veľkosť kompostérov bude závisieť od veľkosti 

ornej pôdy a záhrady občanov.  Súčasťou kompostérov bude aj manuál na jeho používanie.  

 

 

K bodu 6. Interpelácia 

 

Ani jeden z poslancov nevyužil možnosť interpelácie.  

 

 



 

 

K bodu 7. Diskusia  

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením vírusu Covid – 19, poslanci nevyužili 

priestor na diskusiu.  

 

 

 

K bodu 8. Záver  

 

Predsedajúci poďakoval všetkým prítomných za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie o 21. 

17 hod.  

 

 

Zapísala: Mgr. Ivana Čarná  

 

 

Overovatelia:  

 

Marián Gajdoščík             

 

Július Pallai        

 

 

 

 

Ing. Bohuš Jakuboc  

Zástupca starostu obce  

 

 

 

V Tušiciach, 17. 04. 2020                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č.7/2020 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 17. 04. 2020  
 

 

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: 17.04.2020,  

 

 

schvaľuje 

 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 17. 04. 2020.   

 

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

Jakuboc, Július Pallai ) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

 

 

V Tušiciach dňa: 17. 04. 2020 
 

 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 8/2020 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 17. 04. 2020  
 

 

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 a overovateľov zápisnice,  

 

 

schvaľuje 

 
overovateľov zápisnice: Marián Gajdoščík, Július Pallai,   

zapisovateľ zápisnice: Mgr. Ivana Čarná.   

 

 

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

Jakuboc, Július Pallai ) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

 

 

V Tušiciach dňa: 17. 04. 2020 
 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 9/2020 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 17.04.2020 
 

 

K bodu 3. : Žiadosti občanov – žiadosť o odkúpenie obecnej parcely do osobného 

vlastníctva 

 

 

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

zriadení v z. n. p. a podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

predaj pozemku zastavaného stavbou so súp. číslom Tušice 93, ktorá je vo vlastníctve                   

p. I. Babynaetsa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok s touto stavbou a to parcelu č. KN - C 135 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 167 m2 evidovanú na liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Tušice v podiele 1/1                                        

p. Ivanovi Babynetsovi, trvale bytom Kobalevnicya – Ukrajina, prechodne bytom                               

M. R. Štefánika 1011/70, Sečovce vo výške 1,20 €/m2.  

 

 

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

Jakuboc, Július Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0 

 

Neprítomní: 1 (Andrej Habura)  

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

V Tušiciach dňa: 17.04.2020 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 10/2020 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 17. 04. 2020  
 

 

 

K bodu 4. Sťažnosť občana  

 

 

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

zriadení v z. n. p.: 

 

berie na vedomie 
 

sťažnosť občana,  

 

 

doporučuje 

 
 prejednať danú vec s chovateľom oviec p. Alenou Glevickou  – pokus o zmier,   

 v prípade neúspešného pokusu o zmier odstúpiť sťažnosť RVPS a RUVZ,   

 pripraviť odborne spracovaný návrh VZN o chove zvierat s predkonzultovaním na 

okresnej prokuratúre v Michalovciach.   

 

 

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

Jakuboc, Július Pallai ) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce 

 

V Tušiciach dňa: 17. 04. 2020 

 
 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 11/2020 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 17. 04. 2020  
 

 

 

K bodu 5. Zmena kultúry pozemku  

 

 

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

zriadení v z. n. p.: 

 

berie na vedomie 
 

zmenu kultúry pozemku,  

 

 

schvaľuje  

 
zmenu kultúry pozemku vytvorením prarcely č 322/2.  

 

 

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

Jakuboc, Július Pallai ) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce 

 

V Tušiciach dňa: 17. 04. 2020 

 

 

 


