
 Z Á P I S N I C A 
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného  
dňa 22.11.2012 o 18.00 h.   v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach. 

 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
               2. Kontrola uznesenie 
               3. Došlá pošta 
               4. Schválenie VZN obce o dani z nehnuteľnosti a prílohy sadzobníka správnych poplatkov             
               5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2013 
               6. Schválenie kúpy pozemku č. 6/2  
               7. Rôzne  
               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 : Ing. Pavol Majerník, Jaroslav Bačkay  
             

  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, 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: 

- list J. Dreveňáka ohľadom priepustu vody pred vjazdom do domu 
- informácia JUDr. Franka o napadnutí zhotovenia ROEPu v obci – obec nevyužila možnosť 

napdnúť ROEP do troch rokov po zhotovení. Teraz je to možné len súdnou cestou.  Na to 
obec nemá finančné prostriedky a novú ROEP by musela financovať obec. 

- sťažnosť p. Heleny Matejovej na obyvateľov bytovky – menovaná zaslala sťažnosť ohľadom 
vypúšťania fekálii od bytovky na jej pozemok. Obec zaslala upomienku dôverníkom 
bytovky č. 119 a 120 a zároveň o tom inormovala p. Matejovú.    

- žiadosti občanov na  napojenie sa na vodovod – na vodovod boli napojení Vladislav Migaš 
a Ľuboš Anderko 

   
  Poslanci došlú poštu vzali na vedomie. 
 

        
 



         K bodu č. 4 – Schválenie VZN obce o dani z nehnuteľnosti 
 
              Starosta informoval poslancov o zmene zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z toho dôvodu obec navrhla VZN obce. 
Návrh bol zverejnený na tabuli pred OcÚ a na webovej stránke obce. Poslanci sa s návrhom 
oboznámili a keďže do zasadnutia nebola podaná žiadna pripomienka, návrh schválili.    
 
           Poslanci  návrh VZN obce o miestnych daniach hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, 
nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.    
 
              Obec navrhla upraviť  sadzby niektorých správnych poplatkov. Návrh bol zverejnený na 
tabuli pred OcÚ a na webovej stránke.  Návrh poslanci schválili. 

 
           Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili 
bez pripomienok.    
  
      K bodu č. 5 – Schválenie rozpočtu obce na rok 2013 
                   
             Návrh rozpočtu na rok 2013 až 2015 poslanci obdržali dva týždne pred zasadnutím. Všetci si 
ho podrobne preštudovali. Položky, ktoré im neboli jasné rozobrali na zasadnuti. Starosta obce 
konštatoval, že výpadok na podielových daniach bude tento rok okolo 9 500 EUR. Z toho dôvodu 
bude obec rada ak dostane na budúci rok podielové dane vo výške skutočnosti tohto roku. To je málo 
na najnutnejšie výdavky obce. Z toho dôvodu obec neplánuje žiadnu výstavbu, okrem tých akcií na 
ktoré má podanú žiadosť o dotáciu – výstavba vodovodu. Poslanci rozpočet na rok 2013 schválili. 
Informáciu o rozpočte na roky 2014 a 2015  vzali na vedomie.              
 
           Poslanci rozpočet na rok 2013 hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili 
bez pripomienok.    

 
K bodu č. 6 – Schválenie kúpi pozemku č. 6/2 

        
              Starosta obce informoval poslancov o vysporiadani pozemku č. 6/2 v intraviláne obce. Ide 
o prístupovú cestu medzi p. Jozefom Bačkayom a Pavlom Vraňuchom. Tento pozemok bol pri ROEPe 
prepísaný na iných vlastníkov. Vlastníci chceli pozemok obecnému úradu odpredať. Po konzultácii 
s JUDr. Frankom sa rozhodli pozemok darovať na obec. Obecné zastupiteľstvo darovaciu zmluvu 
prerokovalo, schválilo a poverilo starostu obce uzatvoriť darovaciu zmluvu.    
 
         Poslanci darovaciu zmluvu  hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 
pripomienok.    
 

K bodu č. 7 – Rôzne 
 

a) Ing. Majerník navrhol starostovi obce, osloviť p. Štefana Krištofa, aby prehodnotil priekopu od p. 
Štefana Gdovina smerom na lúky. Je potrebné, aby sa vyjadril ako riešiť túto priekopu, aby stíhala 
odvádzať prívalové vody, či postačuje rúra pred p. Jánom Dreveňakom na odvod prívalovej vody. 
Bolo by dobré, keby ako odborník navrhol riešenie, aby obec vedela koľko finančných prostriedkov  
bude potrebovať na prípadnú opravu,    
b)  Mgr. Namešpetrová sa informovala ako sa bude pokračovať ďalej v plánovanej výstavbe cesty cez 
záhrady občanov. Je potrebné pokračovať, pretože mladí ľudia nemajú možnosť sa budovať, 
odchádzajú a tým dochádza k úbytku obyvateľov. Ing. Majerník povedal, že je potrebné urobiť 
geometrické vytýčenie a potom by sa pokračovalo  vypracovaním projektu, stavebným povolením...  
c)  p. Kočiš sa informoval 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 75 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) poslanci sa zaoberali aj nákladnou dopravou. Táto  tohto roku vykazuje stratu, preto by bolo dobré 
prehodnotiť, či by nebolo výhodnejšie nákladné auto predať. Vzhľadom nato, že auto vyváža aj 
komunálny odpad je potrebné to poriadne prehodnotiť. Starosta obce informoval poslancov, že sa 
pýtal starostov okolitých obci, ktorým vyváža tento odpad p. Guman, že ich to stojí viac finančných 
prostriedkov ako nás. Takže čo by sme potom dali na vývoz odpadu to dáme teraz do nákladnej 
dopravy. Na najbližšom zasadnutí v januári sa k tomuto problému vrátia.  
e) Ing. Majerník sa informoval na podnet p. Čižmarika či sa nedá v rámci rekonštrukcie elektrického 
vedenia v obci urobiť elektrická prípojka k jeho pozemku, ktorý kúpil vedľa bývalého družstva. 
Starosta obce odpovedal, že nie. Je možné zabezpečiť mu elektrický stĺp, 
f)  starosta obce sa pýtal poslancov, kedy sa bude robiť Mikulášske posedenie pri stromčeku. Poslanci 
navrhli, aby termín určil riaditeľ ZŠ. Je potrebné dať im včas na vedomie, nie ako to bolo v októbri. 
g)  starosta obce informoval poslancov o príprave materiálov na rekonštrukciu kultúrneho domu. 
Informoval o možnosti prípravy projektovej dokumentácii na čiastočnú rekonštrukciu, alebo celkovú 
rekonštrukciu. Po diskusii a argumentoch za a proti dospeli k záveru, že sa vypracuje projektová 
dokumentácia na celkovú rekonštrukciu KD po etapách.  

     

K bodu č. 7 – Uznesenie 
  
                 Uznesenie zo zasadnutia prečítala Ing. Šingľárová 
    
           Poslanci uznesenie  schválili  hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. 
 
 
Starosta obce ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 
 
 
 
 
 
V Pušovciach,  22.11. 2012 
 
 
 
Zapísala:   Ing. Šingľárová   
 
 
 
 
 
 

Vladimír Marcin 
starosta obce 

 
 
 
Overovatelia: p. Ing. Pavol Majerník   
             

            p. Jaroslav Bačkay 

 

 


