
 

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: 18. 06. 2021 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  poslanci – Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš 

Jakuboc,  Július Pallai  

 MVDr. Ján Záhorský, starosta obce 

 

Neprítomní: Dušan Bálint, Andrej Habura    

Ďalší prítomní: Mgr. Ivana Čarná, zamestnanec obce, Marián Gerboc ( zástupca 

spoločnosti GVP spol. s. r. o.     

Verejnosť: 
 

 

 

 

Návrh programu zasadnutia: 
 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Prejednanie veci: Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom na 

výstavbu predajne potravín ( Za účasti zástupcu spoločnosti GVP spol. s. r. o. ) 

5. Zmena rozpočtu obce  

6. Zmeny územného rozhodnutia  

7. Žiadosť obyvateľov obce – odkúpenie predzáhradky 

8. VZN o: „prevádzkovaní pohrebiska“, „zneškodňovaní obsahu žúmp“, „čase predaja 

v obchode a prevádzky služieb“, „povinnosti vypracovať povodňový plán“ 

9. Interpelácie 

10. Diskusia 

11. Záver. 

 

 

 



K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Predsedajúci privítal všetkých prítomných na riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Prítomných poslancov je 5 a je uznášaniaschopné. Neprítomní boli poslanci: 

Andrej Habura a Dušan Bálint.  

Prítomní poslanci odsúhlasili návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 11/2021 

 

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: 18. 06. 2021,   

 

b) schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 18.06.2021.      

 

Návrh programu zasadnutia: 
 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Prejednanie veci: Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom na výstavbu 

predajne potravín ( Za účasti zástupcu spoločnosti GVP spol. s. r. o. ) 

5. Zmena rozpočtu obce  

6. Zmeny územného rozhodnutia  

7. Žiadosť obyvateľov obce – odkúpenie predzáhradky 

8. VZN o: „prevádzkovaní pohrebiska“, „zneškodňovaní obsahu žúmp“, „čase predaja v obchode 

a prevádzky služieb“, „povinnosti vypracovať povodňový plán“ 

9. Interpelácie 

10. Diskusia 

11. Záver. 

 

 

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, 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 Čarná,  

overovateľov zápisnice: Július Pallai, Marián Gajdoščík.  

 

Uznesenie č. 12/2021 

 

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:  Marián Gajdoščík, Marián Hotovčin,      

zapisovateľa zápisnice: Mgr. Ivana Čarná,    

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení  

 

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva sú splnené.  

 

 

K bodu 4. Prejednanie veci: Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym 

predajom na výstavbu predajne potravín ( Za účasti zástupcu spoločnosti GVP spol. s. r. 

o. )  

Predsedajúci oboznámil členov obecného zastupiteľstva so zákonným postupom o predaji 

obecného majetku priamym spôsobom. Ako ďalší krok zo strany obce uviedol zverejnenie 



zámeru s určeným termínom na podávanie cenových ponúk. Na kúpu pozemku s cieľom 

výstavby maloobchodnej predajne potravín.  

 

 

 

Uznesenie č. 13/2021 

 

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 

zverejnenie záveru predať majetok obce v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí §9a od. 5  priamym predajom na výstavbu „Maloobchodnej predajne potravín 

v Tušiciach“.  

b) schvaľuje 

zámer predať majetok obce priamym predajom na výstavbu predajne potravín v Obci Tušice. 

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

K bodu 5. Zmena rozpočtu obce    

 

Pracovníčka obce Mgr. Čarná informovala zastupiteľstve o plnení príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu. Zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu najmä v časti 0820 Kultúrne služby, keďže 

v súčasnosti sa dokončujú posledné úpravy v kuchyni kultúrneho domu, čo súvisí 

s nevyhnutnosťou nájsť „voľné“ rozpočtové prostriedky a urobiť tak úpravu. Z tohto dôvodu 

zastupiteľstvo rozhodlo použiť aj nejaké finančné prostriedky z rezervného fondu obce na 

nákup spotrebičov. Úpravy v rozpočtových položkách budú realizované cez rozpočtové 

opatrenia.  

 

Uznesenie č. 14/2021 

 

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 

zmenu rozpočtu obce pre rok 2021,  

b) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce vo výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu obce pre rok 2021.  

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

Uznesenie č. 15/2021 

 

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 

použitie finančných prostriedkov z „Rezervného fondu obce Tušice“ na kúpu spotrebičov do 

kuchyne kultúrneho domu,  

b) schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov obce z „Rezervného fondu obce Tušice“ vo výške 7802,45 

eur na nákup časti vybavenia do kuchyne kultúrneho domu.  

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

K bodu 6. Zmenu územného rozhodnutia   

  

 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o možnosti využitia verejného priestranstva v časti 

obce „Kujatky“, ktoré je toho času využívané občanmi bývajúcimi v tejto lokalite na parkovanie 

osobných motorových vozidiel, skládky stavebného materiálu alebo dreva. Je tu  možnosť 

využitia pozemku na stavebné účely s vytvorením jedného stavebného pozemku o výmere cca 

10 árov.  



M. Doro sa spýtal na to, z ktorej strany by bol vstup na pozemok. Starosta obce mu odpovedal, 

že vstup by bol oproti domu M. Marjova, medzi tým by bol vytvorený priestor umožňujúci 

vstup na oba pozemky. Ale súčasne by bol vytvorený priestor na vytláčanie snehu počas zimnej 

údržby.  Poslanci sa zhodli sa na tom, že toto bude najefektívnejšie využitie pozemku s tým, že 

pozemok bude siahať maximálne po rodinný dom p. O. Kmeca. Presne to bude ustálené 

geometrickým plánom. Obec pristúpi ku kroku, že požiada stavebný úrad o zmenu územného 

rozhodnutia a zvolí postup predaja obecného majetku.   

 

Uznesenie č. 16/2021 

 

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 

zmenu územného rozhodnutia,  

b) schvaľuje 

zmenu územného rozhodnutia na parcele č. 322 z verejného priestranstva na stavebný pozemok 

za účelom výstavby rodinného domu.  

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

K bodu 7. Žiadosť obyvateľov obce – odkúpenie predzáhradky   

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť p. M. Gajdoša a p. Andrei Gajdošovej Bc. zo dňa 14. 

06. 2021,  o odkúpenie obecnej parcely pred rodinným domom so súpisným č. 217 ktorá tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou. Zastupiteľstvo predaj predzáhradky schválilo.  

 

 

Uznesenie č. 17/2021 

 

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 obyvateľov obce – odkúpenie predzáhradky  



b) schvaľuje 

predaj pozemku zastavaného stavbou so súp. číslom Tušice 217, ktorá je vo vlastníctve p. 

Miroslava Gajdoša a p. Andrei Gajdošovej r. Brinarovskej Bc, vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou a to parcelu č. KN – 

C 439 zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2 evidovanej na liste vlastníctva č. 1 v k. ú. 

Tušice do bezpodielového spoluvlastníctva manželov:  p. Miroslavovi Gajdošovi, trvale bytom 

Trhovište 219, 072 04 a p. Andrei Gajdošovej r. Brinarovskej, Bc., trvale bytom Trhovište 219, 

072 04 vo výške 1,20 €/m2.  

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

 

K bodu 8. VZN o: : „prevádzkovaní pohrebiska“, „zneškodňovaní obsahu žúmp“, „čase 

predaja v obchode a prevádzky služieb“, „povinnosti vypracovať povodňový plán“ 

 

Pracovníčka obce prečítala návrhy VZN o „prevádzkovaní pohrebiska“, „zneškodňovaní 

obsahu žúmp“, „čase predaja v obchode a prevádzky služieb“, „povinnosti vypracovať 

povodňový plán“. Tieto návrhy schválilo zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov.  

 

  

Uznesenie č. 18/2021 

 

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 prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci, VZN o povinnosti vypracovať 

a aktualizovať povodňový plán záchranných prác, VZN o čase predaja v obchode a čase 

prevádzky služieb na území obce, VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce  

b) schvaľuje 

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci,  

VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác,  



VZN o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce,  

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce.  

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

K bodu 9. Interpelácie  

 

Žiadny z poslancov nevyužil možnosť interpelácie.  

 

K bodu 10. Diskusia  

 

V tomto bode poslanci diskutovali o možnosti spropagovania prvej písomnej zbierky o Obci 

Tušice s návrhom použitia materiálov, ktoré boli spracované p. R. Šašalom, ktorý sa zaoberal 

históriou Tušíc. Jeho spracované podklady by boli súčasťou propagačných materiálov obce. 

V najbližších dňoch p. Šašala predloží niekoľko návrhov  spracovaných dokumentov, ktoré by 

sa mohli na spomínanú propagáciu použiť.  

 

K bodu 11. Záver  

 

Predsedajúci poďakoval všetkým prítomných za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie o 20. 

35 hod.  

 

 

Zapísala: MVDr. Ján Záhorský  

Overovatelia:  

 

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

        

 

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

    

 

 

V Tušiciach, 18. 06. 2021               
 

 

 

 

 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 11/2021 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 18. 06. 2021  
 

 

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: 18.06.2021,  

 

 

schvaľuje 

 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 18.06.2021  

   

 

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

 

 

V Tušiciach dňa: 18. 06. 2021  



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 12/2021 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 18. 06. 2021  
 

 

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, Marián Hotovčin  

zapisovateľ zápisnice: Mgr. Ivana Čarná     

 

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce 

 

 

V Tušiciach dňa: 18. 06. 2021 
 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 13/2021 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 18. 06. 2021  
 

 

K bodu 4: Prejednanie veci: Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym 

predajom na výstavbu predajne potravín  

 

 

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

zriadení v z. n. p.: 

 

berie na vedomie 
 

zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom na výstavbu „Maloobchodnej 

predajne potravín“,  

 

 

schvaľuje 

 
zámer predať majetok obce v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

§ 9a ods. 5 priamym predajom na výstavbu „Maloobchodnej predajne potravín v Tušiciach“.  

 

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

V Tušiciach dňa: 18. 06. 2021 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 14/2021 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 18.06.2021  
 

 

K bodu 5: Zmena rozpočtu obce       

 

 

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

zriadení v z. n. p.: 

 

berie na vedomie 
 

zmenu rozpočtu obce pre rok 2021,  

 

 

 

schvaľuje 

 
zmenu rozpočtu obce pre rok 2021 vo výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu Obce Tušice.  

 

 

 

 

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

V Tušiciach dňa: 18. 06. 2021 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 15/2021 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 18.06.2021  
 

 

K bodu 5: Zmena rozpočtu obce       

 

 

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

zriadení v z. n. p.: 

 

berie na vedomie 
 

použitie finančných prostriedkov z „Rezervného fondu obce Tušice“ na kúpu spotrebičov do 

kuchyne kultúrneho domu.  

 

 

 

schvaľuje 

 
použitie finančných prostriedkov obce z „Rezervného fondu obce Tušice“ vo výške 7802,45 

eur na nákup časti vybavenia do kuchyne kultúrneho domu.  

 

 

 

 

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

V Tušiciach dňa: 18. 06. 2021 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 16/2021 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 18.06.2021  
 

 

K bodu 6: Zmena územného rozhodnutia  

 

 

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

zriadení v z. n. p.: 

 

berie na vedomie 
 

zmenu územného rozhodnutia, 

 

 

 

schvaľuje 

 
zmenu územného rozhodnutia na parcele č. 322 z verejného priestranstva na stavebný 

pozemok za účelom výstavby rodinného domu.  

 

 

 

 

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

V Tušiciach dňa: 18. 06. 2021 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 17/2021 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 18.06.2021  
 

 

K bodu 7: Žiadosť obyvateľov obce – odkúpenie predzáhradky       

 

 

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

zriadení v z. n. p.: 

 

berie na vedomie 
 

žiadosť obyvateľov obce – odkúpenie predzáhradky  

 

 

schvaľuje 

 
predaj pozemku zastavaného stavbou so súp. číslom Tušice 217, ktorá je vo vlastníctve p. 

Miroslava Gajdoša a p. Andrei Gajdošovej r. Brinarovskej Bc, vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou a to parcelu č. KN – 

C 439 zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2 evidovanej na liste vlastníctva č. 1 v k. ú. 

Tušice do bezpodielového spoluvlastníctva manželov:  p. Miroslavovi Gajdošovi, trvale bytom 

Trhovište 219, 072 04 a p. Andrei Gajdošovej r. Brinarovskej, Bc., trvale bytom Trhovište 219, 

072 04 vo výške 1,20 €/m2.  

 

 

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

V Tušiciach dňa: 18. 06. 2021 



 

 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 18/2021 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 18.06.2021  
 

 

K bodu 8: VZN o: „prevádzkovaní pohrebiska“, „zneškodňovaní obsahu žúmp“, „čase 

predaja v obchode a prevádzky služieb“, „povinnosti vypracovať povodňový plán“ 

 

 

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

zriadení v z. n. p.: 

 

berie na vedomie 
a) berie na vedomie 

návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci, VZN o povinnosti vypracovať 

a aktualizovať povodňový plán záchranných prác, VZN o čase predaja v obchode a čase 

prevádzky služieb na území obce, VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce, 

 

schvaľuje 
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci,  

VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác,  

VZN o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce,  

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce.  

 

 

Hlasovalo za: 5 ( Michal Doro, Marián Hotovčin, Marián Gajdoščík, Ing. Bohuš Jakuboc, Július 

Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 

Zdržalo sa: 0  

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

V Tušiciach dňa: 18. 06. 2021 


