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

dňa 30.8.2012 o 18.00 h.   v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach. 
 

Program zasadnutia: 

 1. Zahájenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
             2. Kontrola uznesenie 
             3. Došlá pošta 
             4. Prerokovanie žiadosti            
             5. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2012 
             6. Informácia o hospodárení za I. polrok 2012  
             7. Diskusia  
             8. Uznesenie 
             9. Záver 
         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

K bodu č. 1 - Otvorenie 
 

  Zasadnutie OZ v Pušovciach  zahájil starosta obce Vladimír Marcin. Privítal  všetkých 
prítomných. Určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
           Zapisovateľ : Ing. Šingľárová   
           za overovateľov zápisnice : Marek Krištof a Ján Namešpetra  
             

  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 
pripomienok.    

K bodu č. 2 – Kontrola uznesenia 
              
            Starosta obce informoval o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia z predchádzajúceho 
obecného zastupiteľstva. Všetky úlohy boli splnené. 

 
K bodu č. 3 – Došlá pošta 
 

              Starosta obce oboznámil poslancov s došlou poštou od ostatného zastupiteľstva. V došlej 
pošte informoval aj o odpovedi zo SAD Prešov. Obec žiadala posunúť spoj z Prešova ráno o 8.00 na 
skoršiu hodinu. Nakoľko obce s týmto nesúhlasili naša žiadosť bola zamietnutá. 
     

  Poslanci došlú poštu vzali na vedomie. 
 
K bodu č. 4 – Prerokovanie žiadosti 
 

              Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Antona Migaša z Prešova, ktorý chce vymeniť 
parcelu č. 105 a 106  za parcelu č. 121  Vlastníkom parcely č. 121 je obec hoci túto dlhé roky užíval 
jeho otec. Na parcele č. 105 a 106  je vlastníkov viac. Obec môže urobiť výmenu len vtedy, ak bude 
vlastníkom parcely len p. Migaš Anton. Poslanci doporučili starostovi obce, aby vyžiadal list 
vlastníctva od p. Migaša. Inak bude prichádzať do úvahy len odpredaj parcely. 

 
 
  



K bodu č. 5 – Monitorovacia správa programového rozpočtu 
               
                Ing. Šingľárová   oboznámila poslancov s monitorovacou správou programového rozpočtu 
k 30.6.2012.    
 

     Poslanci správu hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 
pripomienok.    

K bodu č. 6 – Informácia o hospodárení za I. polrok 2012 
        
              Poslanci obdržali plnenie rozpočtu k 30.6.2012 spolu s pozvánkou, aby mali dostatok času 
oboznámiť sa s plnením. Pýtali sa na plnenie položiek, ktoré im neboli jasné. Vyslovili požiadavku, 
aby  názov kapitoly v zostave z počítača bol pred samotnou kapitolou. Ing. Šingľárová vysvetlila 
poslancom podrobne položky, ktoré im neboli jasné a osloví firmu IFO soft Prešov, ktorá robí 
program pre obec, či sa dá požiadavka poslancov dať do programu. Namešpetra Ján – predseda DHZ 
požiadal poslancov, aby sa z položky reprezentačné v kapitole obec 100 € presunulo na kapitolu DHZ, 
nakoľko im chýbajú financie na súťaže, ktoré ešte chcú absolvovať. Poslanci s presunom súhlasili. 
        

    Poslanci správu o hospodárení za I. polrok 2012 hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, 
nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.    

K bodu č. 6 – Diskusia 
 

a)  p. Jaroslav Bačkay informoval o sťažnostiach, ktoré mala komisia o verejnom poriadku 
prešetriť. Poslanci si vypočuli sťažnosti aj výsledky šetrenia a odpovedali na jednotlivé 
sťažnosti. Tieto spracuje starosta obce a odošle občanom. 
b) polanci sa informovali ako je to s odberom vody. Zaujímalo ich, či príjem pokryje 
výdavky. Vzhľadom nato, že veľa občanov má v domácnosti bazény, doporučili starostovi 
obce vyzvať týchto, aby nahlásili rozmery bazéna na obecný úrad a doplatili spotrebovanú 
vodu. 
c)  p. Namešpetrová sa pýtala ako je to s chodníkom, kedy sa začne jeho výstavba. Starosta 
obce informoval poslancov, že žiadosť na PPA bola zaslaná ešte v máji a oni majú 70 dní na 
prehodnotenie žiadosti. Doposiaľ ani jedna žiadosť, ktorá bola podaná inými obcami nebola 
vybavená. Sú obce, ktoré podali žiadosť minulého roku a ešte nemjú podpísané zmluvy. Obec 
má tri roky na výstavbu od podpísania zmluvy, takže financie obci neprepadnú. 
 
d) Ing. Šingľárová oboznámila poslancov so zápisom údajov za rok 2011 do obecnej kroniky. 
 

    Poslanci zápis  hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 
pripomienok.    

e) starosta obce menoval do funkcie zástupcu starostu obce Ing. Pavla Majerníka. Poslanci 
menovanie vzali na vedomie. 
f) starosta obce informoval poslancov, že máme vodárničku v havarijnom stave. Je potrebné 
ju opraviť. Vypadujú z jednej strany kvádre, zateká do nej preto treba urobiť novú strechu so 
zateplením so severnej strany, opravu okna a vymeniť elektrickú rozvodňu. Aj keď nemáme 
plánované prostriedky v rozpočte na túto opravu havarijný stav si vyžaduje opravu, preto 
poslanci súhlasili s opravou. 
g) starosta obce informoval poslancov o potrebe riešiť bývalý sklad uhlia v materskej škole. 
Tento je z polovice majetkom obce a polovica majetkom rímskoktolíckej cirkvi. Bolo by 
dobré prerobiť ho na altánok, ktorý by slúžil pre deti MŠ aj pre akcie poriadané 
rímskokatolíckou cirkvou. Náklady by sa rozdelili na polovicu. Pôvodne sa uvažovalo 



o rozobratí strechy a častí obvodových múrov do požadovanej výšky, že sú z kameňa. Zistilo 
sa však, že celá budova je z betónu, preto sa nedá rozobrať podľa predošlého zámeru. Je 
potrebné stavebné povolenie na zmenu využitia stavby.   
 

K bodu č. 7 – Uznesenie 
  
            Uznesenie zo zasadnutia prečítala Ing. Šingľárová 
    
           Poslanci uznesenie  schválili  hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. 
 
 
 
Starosta obce ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 
 
 
 
 
 
V Pušovciach,  30.8. 2012 
 
 
 
 
 
Zapísala:   Ing. Šingľárová   
 
 
 
 
 

Vladimír Marcin 
starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: p. Marek Krištof   
             

              p. Ján Namešpetra 


