
Uznesenie č. 15/2013 
z pätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pušovce zo dňa 

25.04.2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Pušovciach 

A.  berie na vedomie 
               
      1.  Kontrolu uznesenia 
      2.  Došlú poštu 
      3.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Pušovce za rok 2012 
   
B.   schvaľuje 
               
      1. Podmienky poskytnutia dotácie v centrách voľného času, zriadených mimo obce 
Pušovce : - predloženie žiadosti obci Pušovce s prílohami: 
                   a) kópia zriaďovateľskej listiny 
                   b) kópia rozhodnutia o prijatí žiaka  ( dieťaťa ) do CVČ  
                   c) čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že jeho dieťa je zapísané v CVČ,  
                       ktoré žiada o dotáciu 
                   e) menný zoznam žiakov (detí) z obce Pušovce a ich zaradenie v jednotlivých 
                       krúžkoch 
Výška poskytnutej dotácie na žiaka (dieťa) v CVČ zriadených mimo obce Pušovce je 30 €. 
V prípade, že dieťa bude navštevovať viacero CVČ bude každému CVČ na toto dieťa 
poskytnutá dotácia vo výške podielu zo sumy určenej podľa podmienok poskytnutia dotácie 
v CVČ zriadených mimo obce Pušovce.              
      2. Vrátenie pozemku p. Kordošovej par. č. 56/1 a 510/7 na LV 542, ktoré zasahujú časťou    
           do pozemku par. č. 57/1 na LV 164  
      3. Cezhraničnú spoluprácu s Gminou Zarszyn z Poľska 
      4. Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad 
      5. Rozpočet týkajúci sa Projektu Chodník v centrálnej časti obce Pušovce 
      6. Prijatie úveru na prefinancovanie NFP č. 4600031 na akciu Chodník vo výške 62 495 € 
      7. Prijatie úveru na prefinancovanie DPH na základe Zmluvy o dielo č. 01/936/2012 vo 
výške 11 499 € 
      8. Zabezpečenie oboch úverov zriadením záložného práva na pohľadávku z účtu 
a vytvorením blankozmenky  
      9. Dotáciu pre súbor Kapušančan vo výške 30 € na žiaka 
    10. VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych     
           kompetencií na úseku školstva 
    11.  Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – pozemok parc. č. 
KN-E 121 o výmere 209 m2 v k. ú. Pušovce. 
OZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
    
C.   prerokovalo 
      
       1. 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  
 



D.   doporučuje: 
             
        1. starostovi obce urobiť prieskum trhu cien pozemkov v našej lokalite 
        2. starostovi obce, prejsť s p. Krištofom cestu pred p. Tivadarovej, ako riešiť zvedenie                
             vody do potoka 
        3. starostovi obce zvolať vlastníkov parciel cesty od  Tivadara ku družstvu do 31.5.2013                                     
        4. doriešiť ďalší stupeň PD na  ulicu vedenú cez záhrady do 31.5.2013 
 
E.    navrhuje      
 
        1. vyjadriť súhlas s budúcou výstavbou miestnej komunikácie od bývalého                        
            hospodárskeho dvora ku križovatke pri p. Tivadarovej  
                      
 

Vladimír Marcin 
                                                                                                                                 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


