
 OBEC PUŠOVCE, Obecný úrad v Pušovciach,  

 Pušovce 14 , 082 14 Pušovce 
 

 

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

dňa 16. 6. 2011 o 18.00 h.   v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach. 
 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie 

             2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

             3. Kontrola uznesenia 

             4. Došlá pošta      

             5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

             6. Schválenie záverečného účtu za rok 2010 

             7. Schválenie platu starostu obce na základe zákona č. 154/2011 Z.z.  

             8. Rôzne 

             9. Uznesenie 

           10. 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 : Marek Krištof a Ján Namešpetra  

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

pripomienok.    

K bodu č. 3 – Kontrola uznesenia 

 

            Starosta obce prečítal  uznesenie zo štvrtého zasadnutia OZ. Konštatoval, ţe  uznesenie bolo 

splnené.  Informáciu o moţnosti odkúpenia pozemkov  pri p. Migašovi Vladislavovi od rímsko-

katolíckej cirkvi nám poskytne p. Farkaš – duchovný správca farnosti v júli 2011. 

 

K bodu č. 4 – Došlá pošta 

  

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

vedomie. Jedná sa o:  



 - pozvánka pre DHZ na Deň Floriána 

 - pozvánka na zasadnutie MAS Šafrán 

 - MŢP SR – Odporúčané postupy pri likvidácii následkov mimoriadnych udalosti 

-  Obv. úrad ŢP v Prešove – zákaz spaľovania pneumatík na vatrách 1. a  8.5.2011     

 - Obvodný pozemkový úrad  - Rozhodnutie o vyňatí p.p. na výstavbu vodojemu 

 - OÚ ŢP – kolaudácia vodojemu 

 

K bodu č. 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

  

           Hlavný kontrolór obce Ing. Helena Šinglárová sa ospravedlnila. Stanovisko k záverečnému účtu  

za rok 2010.  Konštatovala, ţe záverečný účet je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Doporučila schváliť 

Záverečný účet a hospodárenie obce za rok 2010 bez výhrad. 

 

K bodu č. 6 – Schválenie záverečného účtu za rok 2010 

 

            Ing. Ivica Šingľárová oboznámila poslancov so  Záverečným účtom za rok 2010. Poslanci 

schválili záverečný účet a hospodárenie obce za rok 2010 bez výhrad. 

 

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

 

        K bodu č. 7 – Schválenie platu starostu obce na základe zákona č. 154/2011 Z.z.  

  

Materiál na rokovanie predniesol starosta obce.  Poslanci tento preštudovali.  P. Namešpetra vzhľadom 

nato, ţe obec nemá finančné prostriedky, je potrebné šetriť verejné financie navrhol plat prepočítaný 

koeficientom zo zákona a tento nezvyšovať.  P. Kočiš bol zato, aby sa plat starostu obce nezniţoval.  

Ing. Majerník vyjadril vôľu občanov, aby sa plat starostu nezvyšoval. Keďţe ţiadny iný návrh nebol 

na schválenie bol návrh 1 269 €. 

     

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

K bodu č. 8 – Rôzne 

  

a) Starosta obce poţiadal poslancov o pomoc pri organizovaní premávky pred primičnou svätou 

omšou. Premávku a parkovanie zabezpečí pán Kočiš a Bačkay. Zároveň oboznámil poslancov, ţe obec 

zabezpečila všetky poţiadavky k dobrému zvládnutiu tejto udalosti.  Poslanci zároveň schválili vecný 

dar pre novokňaza.             

b) Vyčistenie Verestviňa sa bude robiť v jeseni, pretoţe je potrebné urobiť výrub stromov a tie sa 

môţu rúbať len v čase vegetačného kľudu. 

c)  Starosta obce sa pýtal p. Namešpetru kedy sa bude robiť športový deň pre deti. Vzhľadom nato, ţe 

momentálne nie sú finančné prostriedky sa táto akcia odkladá. Obec túto akciu uskutoční ak sa nájdu 

sponzori.  

d) p. Bačkay predloţil na schválenie návrh VZN  o dodrţiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrane 

prírody a sankcie za jeho nedodrţiavanie. Po pripomienkovaní a doplnení poslancami bol tento 

schválený. VZN je platné od 1.7.2011. 

 

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. Návrh bol schválený. 

e)  Poslanci sa informovali či starosta obce rozprával s vlastníkmi záhrad o výstavbe miestnej  

komunikácie. Nakoľko niektorí občania sú za výstavbu a niektorí váhajú,  uloţili starostovi obce 

zvolať dotknutých vlastníkov záhrad  na OcÚ  dňa 21.7.2011  

f) Poslanci sa tieţ informovali ako to bude s výrubom topoľov. Pán Mesarč s výrubom súhlasí avšak 

v zmysle dodrţania platných zákonov tieto môţeme vyrúbať aţ v jeseni v čase vegetačného kľudu.  



g) Poslanci poţiadali starostu obce, aby sa pozvánky na OZ, program  a dokumenty na prejednanie 

zverejňovali aj na stránke obce. 

h) Ing. Majerník poţiadal starostu, aby preveril ako to je s financiami z MAS Šafrán na výstavbu 

multifunkčného ihriska. Do kedy sa majú vyčerpať, aby obci neprepadli. 

i) Starosta obce oboznámil poslancov s Dodatkom č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného 

úradu zo dňa 15.7.2009, ktorý poslanci následne schválili. 

  

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. Návrh bol schválený.    

 

Keďţe viac materiálu do rôzneho nikto nemal starosta obce bod rôzne ukončil.                                              

 

K bodu č.9 – Uznesenie 

 

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

 

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

 

K bodu č.10 – Záver 

 

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

 

 

 
 

 

V Pušovciach 16. júna  2011 

Zapísala:  Ing. Šingľárová 

 

 

 

 

Vladimír Marcin 

starosta obce 

 

 
 

Overovatelia: p. Marek Krištof 

            

             p. Ján Namešpetra 

  

 

 

 


