
 OBEC PUŠOVCE, Obecný úrad v Pušovciach,  

 Pušovce 14 , 082 14 Pušovce 
 

 

 Z Á P I S N I C A 
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného  

dňa 14. 4. 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. Vyhodnotenie ponúk na rekonštrukciu MŠ 

             6. Rôzne 

             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  Mgr. Lukáša Tivadara,   

           za overovateľov zápisnice : Ing. Majerník Pavol a Jaroslav Bačkay  

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

pripomienok.    

K bodu č. 3 – Kontrola uznesenia 

 

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

uznesenie bolo splnené.  Informáciu o možnosti odkúpenia pozemkov  pri p. Migašovi Vladislavovi od 

rímsko-katolíckej cirkvi nám poskytne p. Farkaš – duchovný správca farnosti. 

 

K bodu č. 4 – Došlá pošta 

  

             Starosta obce informoval poslancov s  došlou poštou. Poslanci túto preštudovali a zobrali na 

vedomie. 

 



 

K bodu č. 5 – Vyhodnotenie ponúk na rekonštrukciu MŠ 

 

            Starosta obce informoval, že boli oslovení štyria dodávatelia na rekonštrukciu budovy 

MŠ: 

a) Adrián Onofrej, Pušovce 

b) František Dreveňák, Pušovce 

c) Miroaslav Koločík, Pušovce 

d) Štefan Tkáč,  Lúčka 

Pán Štefan Tkáč ponuku nezaslal.  Poslanci po prehodnotení vybrali najlepšiu ponuku 

a rekonštrukciu MŠ bude robiť Miroslav Koločík.  
 

K bodu č. 6 – Rôzne 

  

a) Poslanci sa informovali, ako pokračuje vysporiadanie pozemkov, na ktorých má byť vybudované 

multifunkčné ihrisko.  Je potrebné uzavrieť zmluvu o prenájme s rodinou Stankovičových o prenájme 

a to čím skôr.              

b) Vyčistenie Verestviňa by bolo dobré začať nakoľko je dobré počasie. Poslanci oslovia občanov, aby 

sa zapojili do tejto práce. 

 

K bodu č. 7 – Diskúsia 

 

a) P. Kočiš upozornil nato, aby sa hľadali aj iné alternatívy kde sa vybuduje multifunkčné ihrisko 

v prípade neúspechu vysporiadania pozemkov. 

 

b) Poslanci sa informovali na cenové ponuky na realizáciu projektu „ Nadstavba OcÚ “ Nakoľko ešte 

všetci dodávatelia nedodali ponuky, starosta obce má do konca apríla zabezpečiť doplnenie ponúk. 

 

c) P. Bačkay upozornil na problém behajúcich psov po obci a vypaľovanie trávy. Aj napriek tomu, že 

OcÚ niekoľko krát upozorňoval občanov, že psi nemajú voľne pobehovať po obci cez deň ani v noci  

tento problém stále pretrváva. Občania, ktorí príchádzajú s nočným spojom majú problém dostať sa 

domov. Ďalší problém – vypaľovanie trávy. Občania bezohľadne vypaľujú trávy a neberú ohľad na 

spoluobčanov. Poslanci sa dohodli, že p. Bačkay do najbližšej schôdze vypracuje návrh na sankcie za 

porušovanie týchto zákazov. 

 

d) Poslanci sa dohodli na termínoch zasadnutí OZ do konca roka a to: 16.6.2011, 29.9. 2011 

a 24.11.2011. 

 

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

pripomienok.    

 

e) P. Namešpetrová sa informovala, kedy budeme organizovať Deň matiek. Oslavy sa budú konať 

15.5.2011 v kultúrnom dome. Program zabezpečí Mgr. Namešpetrová.  

Zároveň sa poslanci dohodli, že športový deň pre deti sa uskutoční v júni. Športový deň zabezpečí p. 

Namešpetra. 

 

f) Poslanci sa zaoberali výstavbou v obci. Nakoľko nie je možnosť stavať domy v obci je potrebné 

oprašiť projekt z minulosti, v ktorom sa počítalo s výstavbou cez záhrady občanov naproti obecnému 

úradu. Starosta obce osloví dotknutých občanov – vlastníkov pozemkov a zároveň vlastníkov 

pozemkov poľnej cesty poza družstvo a pozemkov, na ktorých bolo staré ihrisko pre vybudovanie 

miestnych komunikácii a tak pripraviť možnosť výstavby domov.  

 



g) Poslanci sa zaoberali situáciou na bývalom družstve. Budovy sú rozobrané, kryty zo žúmp 

ukradnuté. Ostali len nebezpečné diery. Bolo by potrebné začať riešiť vzniknutú situáciu. Je potrebné 

zistiť aj možnosť výrubu topoľou.   

 

 

 

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

 

K bodu č.8 – Uznesenie 

 

   P. Pavol Majerník prečítal návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ. 

 

                     Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1.   

 

K bodu č.9 – Záver 

 

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

 

 

 
 

 

V Pušovciach 14. apríla  2011 

Zapísal:  Mgr. Lukáš Tivadar 

 

 

 

Vladimír Marcin 

starosta obce 

 


