ZÁPISNICA
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného
dňa 15.1.2013 o 18.00 h. v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenie
4. Schválenie rozpočtového opatrenia
5. Rôzne
6. Uznesenie
7. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ v Pušovciach
prítomných.

zahájil starosta obce Vladimír Marcin. Privítal

všetkých

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce 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. 3 – Kontrola uznesenia
Starosta obce informoval o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia z predchádzajúceho
obecného zastupiteľstva. Všetky úlohy boli splnené.
K bodu č. 4 – Schválenie rozpočtového opatrenia

Ing. Šingľárová informovala poslancov o potrebe upraviť rozpočet na rok 2012
z dôvodu prekročenia niektorých položiek. Je potrebné zvýšiť príjmy o 5 979 € a rovnako aj
výdavky. Obec dostala pre ZŠ o 3 412 € viac ako počítala pri zostavovaní rozpočtu. Príjmy sa
navyšovali aj o príjem na voľby do NR SR a granty, ktoré obec dostala. Rovnako k tomu
treba upraviť aj výdavky.
Z dôvodu výpadku podielových daní vo výške 5 715 € obec musela použiť na úhradu úveru
rezervný fond vo výške 209 €.
Poslanci rozpočtové opatrenie a použitie RF
nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0,

K bodu č. 5 – Rôzne
V bode rôzne sa poslanci pýtali do kedy sa bude ešte robiť rekonštrukcia elektrického
vedenia v obci. Obec nevie do kedy majú rekonštrukciu urobiť. Práce robia ako im to dovolí počasie.
Elektrárne len oboznámia obecný úrad kedy bude vypnutý elektrický prúd.
K bodu č. 6 – 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, 15.1. 2013

Zapísala: Ing. Šingľárová

Vladimír Marcin
starosta obce

Overovatelia: p. Marek Krištof
p. Ján Namešpetra

