
 

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:25.09.2018 

__________________________________________________________________________________ 

 

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: 
 

 

Návrh programu zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Prejedanie, schvaľovanie spoluúčasti obce pri pripravovanom projekte „Vodovodná 

sieť obce Tušice“ 

5. Informácie k realizovaným projektom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

Tušice“ a „Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice“ 

6. Rozpočtové opatrenia 2018 

7. Žiadosti občanov  

8. Interpelácie 

9. Diskusia  

10. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce privítal všetkých prítomných na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Prítomných poslancov je 7 a je uznášaniaschopné. 

 



Prítomní poslanci odsúhlasili návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 31/2018 

 

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 

návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 25.09.2018.  

 

b) Schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 25.09.2018.  

 

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 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo na začiatku zasadnutia schválilo za:  

 

zapisovateľa: Mgr. Ivana Čarná,    

overovateľov zápisnice: Ing. Bohuš Jakuboc, Marián Gajdoščík.  

 

Uznesenie č. 32/2018  

 

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 

určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

b) Schvaľuje 

overovateľov zápisnice:  Ing. Bohuš Jakuboc, Marián Gajdoščík 

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 3. Kontrola plnenia uznesení  

 

Predsedajúci skonštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.  



K bodu 4. Prejednanie, schvaľovanie spoluúčasti obce pri pripravovanom projekte 

„Vodovodná sieť obce Tušice“ 

 

V bode týkajúcom sa vypracovania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu predsedajúci 

uviedol, že „ZMENA stavby pred dokončením“ pozostáva zo zámeny 29 kusov združených 

domových prípojok ( napojených na vodovodný rad 322 o dĺžke 977 m ) ukončených betónovou 

šachtou s vodomerom za vodovodnú vetvu 322 – 1 o dĺžke 667 m a vodovodnú vetvu 3221 – 1 

o dĺžke 313 m. „ZMENA stavby pred dokončením“ pozostáva tiež v zámene materiálov 

vodovodnej vetvy ( zámena PVC materiálu za HDP materiál – tvarovky ). Starosta obce navrhol 

vypísanie verejnej súťaže na celú „ZMENU stavby pred dokončením“ a následným podaním 

žiadostí na Environmentálny fond. Zástupca starostu obce Ing. B. Jakuboc sa spýtal, v akej 

výške bude naša spoluúčasť na celú predmetnú akciu. Starosta na to uviedol, že vzhľadom 

k tomu, že tam bol výkaz výmer na celú „ZMENU stavby pred dokončením“, tak naša 

spoluúčasť by predstavovala sumu cca 13 000 eur.  

Poslanec obecného zastupiteľstva M. Hotovčin sa spýtal na fakt, že ak dáme 13 000 eur na 

spoluúčasť, aké nás čakajú plánované výdaje vo vzťahu k realizovaným projektom a k prípadne 

živým projektom v ktorých ešte prebieha schvaľovací proces. Na túto otázku mu odpovedala 

účtovníčka obce Mgr. I. Čarná: informovala zastupiteľstvo o tom, že náš čaká projekt „Zberný 

dvor“, ktorý je ešte v schvaľovacom procese a v prípade jeho schválenia naša spoluúčasť 

predstavuje cca 10 000 eur, ďalej z projektov momentálne realizovaných obec potrebuje 

spolufinancovať účasť na projekte „Kompostéry“ vo výške 2 500 eur. Pri projektoch 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tušice“ a „Úprava a tvorba verejného 

priestranstva v obci Tušice“ pri predpokladanej  účasti obce 50% z korekcií by sme potrebovali 

približne 6000 eur, manažment týchto projektov stojí 2000 eur. Nad rámec rozpočtu obec už 

teraz dofinancuje cca 3 500 eur v likvidácií komunálneho odpadu.  

M. Doro vyjadril obavy o to, či si obec môže dovoliť spolufinancovanie v takejto výške aby 

sme neohrozili jej fungovanie a nezaťažili sa ďalším úverom. Starosta preto navrhol 

spolufinancovať realizáciu len hlavnej vetvy 322, prípadne 32211, aby bola zachovaná nejaká 

koncepcia žiadostí. 

Mgr. I. Čarná : suma okolo 7500 eur by ešte bola z pohľadu finančného zdravia a neohrozenia 

finančnej stability obce akceptovateľná. D. Bálint navrhol aby obecné zastupiteľstvo schválili 

spolufinancovanie do výšky 7500 eur.  

 

Uznesenie č. 33/2018  

 

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 

schvaľovanie spoluúčasti obce pri pripravovanom projekt „Vodovodná sieť obce Tušice“.  

b) Schvaľuje 

spoluúčasť obce na spolufinancovaní projektu „Vodovodná sieť obce Tušice ZMENA stavby 

pred dokončením“ v maximálnej výške 7500 eur.  

 



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 5. Informácie k realizovaným projektom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

v obci Tušice“ a „Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice“ 

 

Starosta obce prítomných poslancov informoval o priebehu projektov, ktorých realizácia 

v súčasnosti začala.  

 

„Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Tušice“ 

Predmetom tejto výstavby je výstavba chodníka a rigolu tvoreného žľabovkou a pokládka 

asfaltovej živičnej hmoty na betónovú komunikáciu.  

Pri projekte „Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Tušice“ uviedol, že pred 

samotnou realizáciou bolo potrebné zosúladiť zrealizovanie vodovodnej vetvy „Vodovodnej 

siete obce Tušice“. Tato realizácia nadväzovala na už pred tým predtým uzavretú „Zmluvu 

o realizácií“ tejto časti s VVS a. s. Košice závod Michalovce. Vzhľadom k tomu, že pripájaniu 

domácnosti musí predchádzať kolaudácia danej vetvy spolu s užívacím povolením, obec 

pristúpila k spolufinancovaniu aj pri realizácií vodovodných prípojok. Touto realizáciou bola 

na danej ulici ukončená výstavba všetkých inžinierskych sietí a za predpokladu, že Slovak 

Telekom a. s. odstráni metalický kábel a podporné stĺpové body, bude môcť byť zrealizovaný 

projekt „Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Tušice“ v plnom rozsahu. 

Poslanec obecného zastupiteľstva M. Hotovčin sa opýtal, čo v prípade ak nastane situácia, že 

Slovak Telekom a. s. metalický kábel neodstráni.  Predsedajúci odpovedal, že projekt sa 

zrealizuje s „nedorobkami“, ktoré sa odstránia vtedy, kedy budú odstránené časti metalickej 

siete Slovak Telekom a. s..   

 

 

Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice“ 

 Realizácia tohto projektu nieje ničím narušená až na spojovacie body s pozemkom patriacej 

spoločnosti COOP Jednota a. s. a Pohostinstvu - M. Matoviča kde došlo k „Dohode 

o dofinancovaní“ priestorov pre peších. Aj tu nás obmedzujú dve existujúce zariadenia slúžiace 

metalickej telefónnej sieti, ktoré by však do 5 rokov mali byť odstránené ( termín do kedy musia 

prejsť užívatelia metalickej siete na optickú ). Jedno takého „neesteticky“ pôsobiace zariadenie 

zastupiteľstvo navrhuje zakryť informačnou tabuľou o projektoch, mapou Tušíc a spraviť 

z toho miesto na vylepovanie plagátov. 

 

K prefinancovaniu oboch projektov bude použitý Municipálny úver – Eurofondy vo výške 

99 578,75 eur pri „Úprave a tvorbe verejného priestranstva v obci Tušice“ a 90 131,87 eur pri 

projekte „Rekonštrukcii a výstavbe miestnych komunikácii v obci Tušice“. O korekciách, ktoré 



boli schválené riadiacim orgánom pri oboch projektoch bolo s dodávateľom Eurovia a. s. 

dohodnuté rozdelenie 50 na 50 - rovnakým dielom pre obe strany.   

 

„Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií v obci Tušice – II. Etapa“  

Obec k realizácií tohto projektu pristúpila po získaní finančných prostriedkov z Ministerstva 

financií Slovenskej republiky vo výške 7000 eur. v roku 2016, a 10 800 eur v roku 2018.  Z tejto 

sumy má obec zabezpečiť spolufinancovanie vo výške 10% . Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, 

že z tohto finančného balíka ideme opravovať miestnu komunikáciu medzi obcou Tušice 

a obcou Tušická Nová Ves o výmere 636 m2. Zastupiteľstvo tiež schválilo použiť zvyšnú časť 

finančných prostriedkov ( po zrealizovaní vyššie uvedenej miestnej komunikácie  medzi obcou 

Tušice a TNV ) na miestnu komunikáciu od v súčasnosti realizovaného verejného priestranstva 

pri COOP Jednote smerom ku kostolu  Reformovanej kresťanskej cirkvi. V súčasnosti prebieha 

verejné obstarávanie na túto stavebnú akciu a zatiaľ nieje známi dodávateľ. Tento projekt bude 

zrealizovaný až po skončení projektov financovaných cez PPA.  

Poslanec J. Pallai sa spýtal: V akej dĺžke bude komunikácie od centrálnej časti obce ku kostolu 

Reformovanej kresťanskej cirkvi. Na túto otázku mu odpovedal starosta obce: Podľa  firmy 

Cenecom sa realizuje pokládka 1m2 o 5cm hrúbke v rozmedzí od 12 až 14 eur bez DPH.  

 

Uznesenie č. 34/2018  

 

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  

informácie k realizovaným projektom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tušice“ a 

„Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice“.  

 

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.  Rozpočtové opatrenia 2018 

 

Účtovníčka obce Mgr. Ivana Čarná navrhla úpravu niektorých rozpočtových položiek vo 

výdavkovej časti rozpočtu obce. Poslanci obecného zastupiteľstva následne o zmene 

jednotlivých položiek hlasovali.  

 

Uznesenie č. 35/2018  

 

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:  

rozpočtové opatrenia pre rozpočet obce Tušice na rok 2018.  

 

b) Schvaľuje:  

rozpočtové opatrenia pre rozpočet obce Tušice na rok 2018.  

 

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 7. Žiadosti občanov  

 

V tomto bode obecného zastupiteľstvo riešilo „prerušenie“ konania na Okresnom úrade 

v Michalovciach, katastrálny odbor, vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Tušice v prípade M. Puškaša a E. 

Puškašovej, Košice. Na základe kúpno-predajných zmlúv s obcou Tušice, kde odkúpili časť 

„predzáhradky“ pred svojimi rodinnými domami, žiadali vykonať vklad vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľnosti. Okresný úrad preskúmal návrh a zistil  určité nedostatky. Na základe 

čoho konanie „prerušil“. Obecné zastupiteľstvo obce Tušice preto schvaľuje, Dodatok ku 

Kúpnej zmluve č. 04/06/2018, ktorým sa mení článok II. ods. 1 na: predávajúci v zmysle §9a 

ods. 8 písm. b a uznesenia č 11/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Tušice zo dňa 

17.05.2018 odpredáva pozemok registra „C, pč. 131, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 162 m2 v KU Tušice zapísanom na LV č. 1 do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov“.  

 

Uznesenie č. 36/2018  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.:  

a) Schvaľuje   

Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 04/06/2018, ktorým sa mení článok II. ods. 1 na: Predávajúci 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b a uznesenia č 11/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva obce 

Tušice zo dňa 17.05.2018 odpredáva pozemok registra „C, pč. 131, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 162 m2 v KU Tušice zapísanom na Liste vlastníctva č. 1 do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov“.  

 

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

Hotovčin, Ing. Bohuš Jakuboc, Július Pallai) 

 

Hlasovalo proti: 0 

 



Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo sa tiež zaoberalo žiadosťou obyvateľky obce p. A. Čačková, ktorá podala 

dňa 11. 07. 2018 „Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce“. Poslanci hlasovali o  

odkúpení „predzáhradky“ pred jej rodinným domov.   

 

Uznesenie č. 37/2018  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.:  

a) Schvaľuje   

predaj obecného pozemku registra „C“, par. č. 158, výmera 210 m2, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvorie, vedeného na LV č. 1 v zmysle Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 9 a) ods. 8 písm. b) p. Anne 

Čačkovej, Tušice 86 vo výške 1,20 €/m2..  

 

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 8. Interpelácie 

 

Žiadny z poslancov nevyužil možnosť interpelácie.  

 

K bodu 9.  Diskusia 

 

Poslanci a starosta obce diskutovali o možnosti výrubu starého smreku v centre obce, ktorý 

môže pri nepriaznivom počasí ohroziť obyvateľov obce alebo spôsobiť škodu na majetku. 

Zároveň sa zvažovala možnosť využitia kmeňa smreku na ďalšie účely.  

 

 

K bodu 10. Záver 

 

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

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 20.45  hod.  

 

 

 

 

 



Zapísala: Mgr. Ivana Čarná  

 

Overovatelia:  

 

Ing. Bohuš Jakuboc      ...........................................      

 

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

  

 

MVDr. Ján Záhorský  

starosta obce  

V Tušiciach, 25 september 2018                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 31/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 25.09.2018 
 

 

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: 25.09.2018, 

 

 

schvaľuje 

 
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa: 25.09.2018. 

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

 

 

V Tušiciach dňa: 25.09.2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 32/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 25.09.2018  
 

 

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 – Mgr. Ivana Čarná, 

 

 

schvaľuje 

 
overovateľov zápisnice: Ing. Bohuš Jakuboc, Marián Gajdoščík.  

 

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

 

 

V Tušiciach dňa: 25.09.2018 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 33/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 25.09.2018 
 

 

K bodu 4: Prejednanie, schvaľovanie spoluúčasti obce pri pripravovanom projekte 

„Vodovodná sieť obce Tušice“ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 
 

schvaľovanie spoluúčasti obce pri pripravovanom projekte „Vodovodná sieť obce Tušice“, 

 

 

schvaľuje 

 
spoluúčasť obce na spolufinancovaní projektu „Vodovodná sieť obce Tušice ZMENA stavby 

pred dokončením“ v maximálnej výške 7500 eur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

V Tušiciach dňa: 25.09.2018 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 34/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 25.09.2018 
 

 

K bodu 5: Informácie k realizovaným projektom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

v obci Tušice“ a „Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice“  
 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 
 

informácie k realizovaným projektom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tušice“ a 

"Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

V Tušiciach dňa: 25.09.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 35/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 25.09.2018 
 

 

K bodu 6: Rozpočtové opatrenia 2018 
 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 
 

rozpočtové opatrenia pre rozpočet obce Tušice na rok 2018, 

 

schvaľuje 

 
rozpočtové opatrenia pre rozpočet obce Tušice na rok 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

V Tušiciach dňa: 25.09.2018 
 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 36/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 25.09.2018 
 

 

K bodu 6: Žiadosti občanov 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

 

schvaľuje 

 

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 04/06/2018, ktorým sa mení článok II. ods. 1 na:  

Predávajúci v zmysle § 9a ods. 8 písm. b a uznesenia č 11/2018 z rokovania Obecného 

zastupiteľstva obce Tušice zo dňa 17.05.2018 odpredáva pozemok registra „C“, p.č. 131, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2 v KU Tušice zapísanom na Liste 

vlastníctva č. 1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

V Tušiciach dňa: 25.09.2018 
 

 

 

 

 



 

O B E C   T U Š I C E 

Obecný úrad Tušice 130,072 02 Tušická Nová Ves 

 

 

Uznesenie č. 37/2018 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Tušice 

zo dňa: 25.09.2018 
 

 

K bodu 6: Žiadosti občanov  

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

 

schvaľuje 
 

predaj obecného pozemku registra „C“, par. č. 158, výmera 210 m2, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvorie, vedeného na LV č. 1 v zmysle Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 9 a) ods. 8 písm. b) p. Anne 

Čačkovej, Tušice 86 vo výške 1,20 €/m2..  

 

 

 

 

 

 

 

Ján Záhorský, starosta obce  

 

 

 

V Tušiciach dňa: 25.09.2018 
 


