
 OBEC PUŠOVCE, Obecný úrad v Pušovciach,  
 Pušovce 14 , 082 14 Pušovce 

 

 

 Z Á P I S N I C A 
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného  
dňa 18.10. 2011 o 18.00 h.   v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach. 

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie 
             2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
             3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2011 
             4. Záver 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

K bodu č. 1 - Otvorenie 
 

  Zasadnutie OZ v Pušovciach  otvoril starosta obce Vladimír Marcin. Privítal  všetkých 
prítomných. Zasadnutie bolo zvolané na prerokovanie jedného bodu – rozpočtové opatrenie. 
 

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  
 
           Za zapisovateľa určil starosta obce  Ing. Ivicu Šingľárovú,   
           za overovateľov zápisnice : Ing. Majerník Pavol a Ján Namešpetra  
             

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

K bodu č. 3 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2011 
 
            Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011 a to na 
presun rozpočtových prostriedkov medzi položkami. V príjmovej časti došlo k navýšeniu o finančné 
prostriedky, ktoré obec dostala ako dotáciu na SODB, refundáciu miezd učiteľov ZŠ z európskych 
fondov na zvyšovanie vzdelávania. Vo výdavkovej časti neboli  v rozpočte  plánované položky na 
nákladné vozidlo.  
Ďalej oboznámil poslancov, že v zmysle zákona o obecnom zriadení môže starosta obce vykonávať 
zmeny rozpočtu v rozsahu určenom zastupiteľstvom obce. 
Poslanci sa dohodli, že navýšenie alebo zníženie rozpočtu môže starosta vykonávať do výšky 2 000 € 
a presuny medzi kapitolami do výšky 7 000 €.    
 

  Poslanci rozpočtové opatrenie hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili 
bez pripomienok.    

          Ing. Šingľárová prečítala návrh na  uznesenie so zasadnutia OZ.  
 
    
          Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.   

 



K bodu č.10 – Záver 
 

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

 

V Pušovciach 18. októbra  2011 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Šingľárová 
 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Marcin 
starosta obce 

 
 
 
 
 

Overovatelia: p. Ing. Pavol Majerník   
            

             p. Ján Namešpetra 

  

 

 


