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

dňa 25.4.2013 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 VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 
                 originálnych kompetencií na úseku školstva  
             5. Prerokovanie platu starostu 
             6. Príprava Dňa matiek 
             7. Predaj pozemku – žiadosť p. Antona Migaša 
             8. Vrátenie pozemku p. Kordošovej 
             9. Prerokovanie a schválenie cehraničnej spolupráce 
           10. Schválenie záverečného účtu 
           11. Rôzne 
           12. Záver 
         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 Pred rokovaním OZ požiadal o vypočutie architekt p. Tkačik, ktorý zastupuje p. Dudu Pavla. 
Ten oboznámil poslancov, že Pavol Duda chce postaviť dom na par. č. 130/113, ktorej je 
vlastníkom. Požiadal poslancov, aby dali predbežný súhlas, že v budúcnosti sa plánuje 
výstavba cesty od bývalého PD po križovatku k pani Tivadarovej. 

 
K bodu č. 1 - Otvorenie 
 

  Zasadnutie OZ v Pušovciach  zahájil starosta obce Vladimír Marcin. Privítal  všetkých 
prítomných. Ospravedlnil p. Jaroslava Bačkaya pre nemoc. 
 

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

             Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
           Zapisovateľ : Ing. Šingľárová   
           za overovateľov zápisnice : Mgr. Tivadar Lukáš a p. Kočiš Stanislav  
             

  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 VZN č. 1/2013 
 

              Ing. Šingľárová informovala poslancov o zmene financovania Centra voľného času 
od 1.1.2013. Tieto budú financované z podielových daní, ktoré dostáva obec. Keďže obec na 
svojom území nemá CVČ môže poskytnúť dotáciu CVČ mimo svojho územia, ak o to 



niektoré požiada. Zároveň je potrebné schváliť výšku dotácie na žiaka a rok a podmienky, za 
ktorých bude poskytnutý. Materiál na prerokovanie a návrh uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
Ďalej oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných 
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. Poslanci  rozhodli, 
že pre CVČ mimo územia obce  sa bude dotácia poskytovať vo výške 30 € na žiaka (dieťa). 
Zároveň schválili aj podmienky, za ktorých sa bude dotácia poskytovať. 
 

Poslanci VZN č. 1/2013 a výšku dotácie na žiaka pre CVČ  mimo územia obce hlasovaním za: 6, 
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.    

               K bodu č. 5 – Prerokovanie platu starostu 
 
                  Poslanci prerokovali plat starostu obce podľa § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Mzda v NH za 
rok 2012 je 805 €. Plat starostu je zákonom stanovený koeficientom 1,65. 
                                             
              K bodu č. 6 – Príprava Dňa matiek 
 
                 Starosta obce inormoval poslancov, že program na Deň matiek pripravia deti MŠ a žiaci ZŠ. 
Deň matiek bude 19.5.2013 o 15,00 hod. v kultúrnom dome. Občerstvenie zabezpečí starosta obce 
s pracovníčkou. Príhovor zabezpečia členovia kultúrnej komisie.  
 
              K bodu č. 7 – Predaj pozemku p. Antonovi Migašovi 
 
                  Pán Migaš Anton požiadal OcÚ o odpredaj pozemku č. 121 v k. ú. Pušovce. OZ 
prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Pušovce – odpredaj pozemku 
parc. č. KN-E 121 o výmere 209 m2 .   
OZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/191 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
Poslanci doporučili starostovi obce, urobiť prieskum trhovej ceny pozemkov v našej lokalite. 
 
Poslanci schválili zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – pozemok parc. č. KN-E 
121 hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.    
 
              K bodu č. 8 – Vrátenie pozemku p. Kordošovej 
 
                   Starosta obce informoval o vrátení pozemku p. Kordošovej. Ide o pozemok parc. č. 56/1 a 
510/7 na LV 542,  ktoré svojou časťou zasahujú do pozemku par. č. 57/1 na LV 164 na ktorom má p. 
Kordošová polozbúraný dom. . Obec v tejto časti nebola vlastníkom žiadnej parcely, chyba nastala pri 
spracovaní RORP.  O tejto výmene boli poslanci informovaní ešte v roku 2012, ale k zámennej 
zmluve je potrebné doložiť výpis z uznesenia o schválení vrátenia pozemku.  
 
  Poslanci schválili vrátenie pozemku parc. č. KN-E 327 hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 
0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.    
  
            K bodu č. 9 – Prerokovanie a schválenie cezhraničnej spolupráce 
 
                 Starosta obce informoval poslancov s návrhom na prerokovanie a schválenie cezhraničnej 
spolupráce s gminou Zarszyn z Poľska. Výhody tejto spolupráce sú v tom, že môžeme požiadať VÚC 
o financie na projekty formou cezhraničnej spolupráce. Ak urobíme projekt spolu s Gminou v Poľsku 
a projekt sa schváli obidve strany môžu čerpať financie na uskutočnenie projektu.  
  



Poslanci schválili cezhraničnú spoluprácu s gminou Zarszyn v Poľsku hlasovaním za: 6, proti: 
0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.    
 
              K bodu č. 10 – Schválenie záverečného účtu 
 
                 Ing. Šingľárová oboznámila poslancov so záverečným účtom obce Pušovce za rok 2012. 
tento bol zverejnený aj na stránke obce pred rokovaním OZ.  
Hlavný kontrolór obce Ing. Šinglárová prečítala poslancom stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu. Obec vykázala hospodársky výsledok za rok 2012 – 0. Prebytok 514,20 € tvoria 
nevyčerpané prostriedky ZŠ.  
Doporučila starostovi obce urobiť audit uzávierky, ktorý by obec mala mať. Zároveň doporučila 
poslancom schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad. 
 
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce a schválili Záverečný účet 
a celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 
0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.    
 
           K bodu č. 11 – Rôzne          
      
- starosta obce oboznámil poslancov, že obec bude musieť zobrať preklenovací úver na 
prefinancovanie NFP č. 46600031 – Chodník. Z toho dôvodu je potrebné schváliť úver.                 
 
 Poslanci schválili úver hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 
pripomienok.    
 
- starosta obce informoval poslancov o rozpočte spoločného stavebného úradu v Kapušanoch. 
Navýšila sa položka nájom zo 194 € na 1026 €, s čím on nesúhlasil 
- poslanci sa pýtali, ako bude ďalej prebiehať projekt miestna komunikácia cez záhrady. Je 
potrebné urobiť výškopisné a polohopisné zameranie, aby pán Krištof urobil presne ako bude 
komunikácia vedená cez záhrady. Ľudia by sa mohli k tomu vyjadriť a je potrebné 
pokračovať v tomto projekte. 
-  poslanci na návrh p. Krištofa Mareka schválili podporu pre folklórny súbor Kapušančan pre 
deti z našej obce vo výške 30 € na žiaka(dieťa).Má doložiť menný zoznam detí, ktoré 
navštevujú folklórny súbor Kapušančan. 
            Uznesenie zo zasadnutia prečítala Ing. Šingľárová 
    
           Poslanci uznesenie  schválili  hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. 
 
           K bodu č. 12 – Záver          
 
              Starosta obce ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 
 
V Pušovciach,  25.4. 2013 
 
Zapísala:   Ing. Šingľárová   
 
 

Vladimír Marcin 
starosta obce 

 
Overovatelia: p. Mgr. Lukáš Tivadar   
             

              p. Stanislav Kočiš 


