
 OBEC PUŠOVCE, Obecný úrad v Pušovciach,  

 Pušovce 14 , 082 14 Pušovce 
 

 

 Z Á P I S N I C A 
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného  

dňa 24. 2. 2011 o 18.00 h.   v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach. 
 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie 

             2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

             3. Kontrola uznesenia 

             4. Došlá pošta      

             5. Správa inventarizačnej komisie za rok 2010 

             6. Schválenie výšky  správnych poplatkoch 

             7. Diskusia 

             8. Uznesenie 

             9. Záver 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie 

 

  Zasadnutie OZ v Pušovciach  otvoril starosta obce Vladimír Marcin. Privítal  všetkých 

prítomných. Dal na schválenie program schôdze. 

 

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 

pripomienok.    

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

           Za zapisovateľa určil starosta obce  Ing. Ivicu Šingľárovú,   

           za overovateľov zápisnice : p. Marek Krištof a p. Ján Namešpetra  

            Do návrhovej komisie delegoval starosta obce : p. Stanislav Kočiš, p. Lukáš Tivadar a Jaroslav 

Bačkay.  

 

  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 

pripomienok.    

 

Na zasadnutie bol pozvaný riaditeľ ZŠ, ktorý pred rokovaním informoval prítomných  

ako škola dostáva finančné prostriedky, aké sú normatívy. Informoval poslancov čo si škola 

naplánovala v rozpočte na rok 2011.  Ak to financie dovolia chceli by nakúpiť basketbalové koše na 

multifunkčné ihrisko pri škole a zároveň ho oplotiť. Materiál na oplotenie škola nakúpi ale práce by 

chcel urobiť svojpomocne s pomocou rodičov. Poprosil poslancov o spoluprácu pri tejto akcii. 
Konštatoval, že deti v škole je z roka na rok menej a z toho dôvodu je aj finančných prostriedkov 

menej. Poslanci poďakovali riaditeľovi za vyčerpávajúcu správu. 



Rokovanie OZ pokračovalo ďalej podľa programu. 

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesenia 

 

            Starosta obce previedol kontrolu uznesenia z druhého zasadnutia OZ. Konštatoval, že  

uznesenie bolo splnené.  

 

K bodu č. 4 – Došlá pošta 

  

             Starosta obce informoval poslancov, že v došlej pošte prišla: 

- ponuka na projekt povodňovej ochrany a výstavby povodňových poldrov 

- ponuka na bezdrôtový rozhlas 

- RVC organizuje školenie poslancov 11.3.2011 

 

K bodu č. 5 – Správa ÚIK o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2010 

 

   Správu ÚIK prečítala Ing. Šingľárová. Členovia ÚIK konštatovali, že inventarizácia majetku 

a záväzkov k 31.12.2010 bola urobená zodpovedne a neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. 

Správa je prílohou zápisnice.  

K bodu č. 6 – Schválenie Smernice o správnych poplatkoch 

  

            Návrh zmeny výšky niektorých poplatkov prečítala Ing. Šingľárová. Zmena sa týka 

poskytovania kultúrneho domu. Doposiaľ mala obec jednu sadzbu v lete aj v zime. Podľa návrhu sú 

poplatky rozvrhnuté na letné a zimné obdobie. Návrh je prílohou zápisnice. 

 

               Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 

pripomienok.    

 

K bodu č. 7 – Diskúsia 

 

a) Starosta obce informoval poslancov o akciách, ktoré bude organizovať MAS Šafran v tomto roku:      

    - súťaž vo varení mačanky – zúčastní sa aj družstvo z našej obce 

    - koncert pod hviezdnou oblohou v auguste 

    - Retrojarmok v Kapušanoch  

b) Starosta obce navrhol predsedkyni kultúrnej komisie, aby oslovila mládež v našej obci a pripravili 

program na Deň matiek v máji 

c) Starosta obce  by chcel, aby sa prečistil Verestviň a urobil sa tak lesopark s lavičkami na posedenie 

pre občanov. Požiadal poslancov o pomoc pri organizovaní prác na tejto akcii. 

d) Ing. Šingľárová informovala o možnosti prihlásiť sa na školenie poslancov, ktoré organizuje RVC 

11.3.2011 v Prešove. Poslanci sa nahlásia do 3.3. na OcÚ. 

e) Ing. Majerník predniesol požiadavku niektorých občanov, aby sa oživil projekt z pred roka 2000, 

v ktorom sa počítalo s novou ulicou. Ulica mala ísť stredom záhrad občanov oproti obecnému úradu. 

V obci nie je možnosť budovania a preto mladí ľudia odchádzajú z obce. Je potrebné v ÚPN počítať 

s rozšírením inžinierskych sieti na budovanie. 

Predniesol tiež požiadavku občanov, aby obecný úrad mal jeden deň v týždni úradné hodiny dlhšie. 

Občania väčšinou prichádzajú domov z práce o 16,00 hod. a ak potrebujú niečo vybaviť  je  OcÚ 

zatvorený. Starosta obce navrhol, že úradné hodiny vo štvrtok budú do 17,00 hod. a v piatok do 14,00 

hod. 

f) Jaroslav Bačkay sa pýtal, či sa neuvažuje s výstavbou nájomnej bytovky. EÚ dáva dotáciu na takéto 

bytovky. Na výstavbu musí byť obec vlastníkom vhodného pozemku. Obec má pozemky, ale všetky 

sú malej výmery takže nie sú vhodné na výstavbu bytovky.  

Ján Namešpetra reagoval a navrhol, aby starosta obce zistil na Biskupskom úrade rímskokatolíckej 

cirkvi v Košiciach, či by nepredala pozemok za p. Vladislavom Migašom. Bol by to vhodný pozemok 

aj na výstavbu bytovky aj na výstavbu multifunkčného ihriska. 



g) Stanislav Kočiš oboznámil starostu obce s požiadavkou občanou, aby verejná schôdza, ktorá sa 

mala uskutočniť 3.3.2011 sa konala v sobotu 5.3.2011. V sobotu je viac ľudí doma. Požiadavka bola 

prijatá a schôdza sa uskutoční 5.3.2011 o 17,00 hod. 

h) Mgr. Namešpetrová požiadala v mene chlapcov, ktorí chodia cvičiť do posilovne, či nie je možnosť 

rozšíriť priestory. Je ich už veľa a chceli by si zakúpiť ešte nové náradie. Vedľa posilovne je sklad 

OcÚ.  

Starosta požiadavku zamietol, pretože potom by už obecný úrad nemal žiaden priestor na ukladanie 

svojich vecí. Z toho vyplýva, že je potrebné urýchliť zhotovenie projektu na nadstavbu OcÚ a zháňať 

financie na uskutočnenie tejto akcie. Mladí ľudia by tak získali priestory na svoje aktivity. 

i) Mgr. Namešpetrová sa pýtala v akom stave rozpracovania je projekt na multifunkčné ihrisko, ktoré 

sa má postaviť z prostriedkov MAS Šafran pri futbalovom ihrisku. Ing. Dujakovičová poslancov, ktorí 

boli na MAS Šafran informovala, že keď nám to bude dlho trvať môžme prísť o financie.  

Starosta obce informoval, že na výstavbu je potrebné vybaviť pozemok a to si vzal na starosť p. 

Jaroslav Migaš. Nevie ako pokročil v tejto veci. O financie úrad nemôže prísť. 

j) Mgr. Namešpetrová reagovala na to, že na webovej stránke bolo zverejnené, že zástupcom starostu 

bol menovaný  p. Stanislav Kočiš. Popriala mu veľa šťastia. Nie je správne, že starosta neinformoval 

poslancov, koho si vybral za zástupcu. 

Starosta obce chcel poslancov informovať v rámci diskusie, no  Mgr. Namešpetrová ho predbehla. 

Zdôraznil, že na menovanie zástupcu mal 60 dní od ustanovujúceho zasadnutia, čím by do dnešného 

zasadnutia nemohol zákonom stanovenú lehotu dodržať. Preto sa mohli o menovaní starostu dozvedieť 

skôr z webovej stránky obce. P. Ján Namešpetra upozornil starostu obce, že oboznámenie poslancov 

s tým, koho si vybral za zástupcu malo byť jedným z bodov programu a nie v diskusii. 

k) Mgr. Namešpetrová sa pýtala, či starosta obce zistil, koľko bude stáť oprava MŠ.  

Starosta obce oslovil p. Františka Dreveňáka a p. Koločíka Miroslava. Oni by to spravili za 5000 €. 

P. Jaroslav Bačkay povedal, že treba osloviť aj p. Onofreja a p. Krištof sa tiež opýta stavebnej firmy. 

Je potrebné urobiť viac ponuk a vybrať najlacnejšiu. Treba zistiť ponuky čím skôr, aby sa s prácami 

začalo čo najskôr. Opravu treba urobiť do polovice augusta. 

l) Mgr. Namešpetrová konštatovala, že webová stránka obce dostala novú úpravu. Požiadala, aby sa na 

stránke zverejnili VZN a zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ 

   

Keďže sa viac do diskusie nikto neprihlásil starosta obce diskúsiu ukončil.                                              

 

K bodu č.8 – Uznesenie 

 

   P. Stanislav Kočiš prečítal návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ. 

 

                     Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 

pripomienok.    

 

K bodu č.9 – Záver 

 

            Starosta obce ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 

 

 

 
 

V Pušovciach 24. februára 2011 

Zapísala:  Ing. Šingľárová 

 

 

 

Vladimír Marcin 

                                                                                                                                           starosta obce 


