
  Z Á P I S N I C A 
zo šestnásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného  

dňa 20.6.2013 o 18.00 h.   v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach. 
 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie 
             2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
             3. Kontrola uznesenia 
             4. Predaj pozemku – žiadosť p. Antona Migaša  
             5. Príprava Športového dňa   
             6. Rôzne 
             7. Záver 
         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 K bodu č. 1 - Otvorenie 
 

  Zasadnutie OZ v Pušovciach  zahájil starosta obce Vladimír Marcin. Privítal  všetkých 
prítomných. Ospravedlnil Ing. Helenu Šinglárovú – kontrolórku obce. Privítal aj p. Antona Migaša 
s manželkou a Ing. Kaščáka, p.Anderka Vladimíra. 
 

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

             Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
           Zapisovateľ : Ing. Šingľárová   
           za overovateľov zápisnice : Jaroslav Baškay a Ján Namešpetra  
             

  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, 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. Pri bode zvedenia vôd z pozemkov od bývalého 
družstva k pani Tivadarovej sa p. Namešpetra vyjadril proti realizácii uloženia odvodňovacieho žľabu 
a zvedenia vody do kanálu medzi parcelami Mesarč – Dreveňák, nakoľko by obec zveľaďovala cudzí 
majetok. Daná vec uviazla na mŕtvom bode a starosta nevie či má riešiť  odvodnenie navrhnuté 
projektantom p. Krištofom. 

 
K bodu č. 4 – Predaj pozemku – žiadosť p. Antona Migaša 
 

             Starosta obce dal slovo Ing. Kaščákovi, ktorý oboznámil poslancov so stavom okolo pozemku, 
ktorý chce odkúpiť p. Migaš Anton. Doložil geometrický plán. P. Migaš chce odkúpiť par. č. 121 
o výmere 209 m2. Pozemok obec získala pri ROEP-e pravdepodobne sa jedná o neknihované parcely, 
pretože v tej časti obec nemala žiadne parcely. Preto apeloval na poslancov, aby túto skutočnosť 
zohľadnili aj pri stanovení ceny pozemku.  
Ing. Pavol Majerník sa vyjadril, že obec by pristúpila na možnosť zámeny pozemku č. 121 za 
pozemok, ktorý vlastní p. Anton Migaš so súrodencami pod miestnou komunikáciou v KNE par. č. 
577/1 z parciel č. 105 a 106 a zvyšnú výmeru by p. Migaš doplatil.  Starosta obce urobil prieskum 
trhovej ceny pozemkou v našej lokalite. Ceny sa pohybujú od 3 € do 5 € za m2. Poslanci sa dohodli, že 
zvyšnú časť výmery odpredá obec za 5 €.   
 



Poslanci tento návrh  hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 
pripomienok.    

            K bodu č. 5 – Príprava športového dňa 
 
                Starosta obce vyzval poslancov, aby sa dohodli na príprave športového dňa 29.6.2013.  
Ceny do súťaží a nákup surovín na guľaš zabezpečí p. Namešpetra Ján. Športový deň začne o 14,00 
hod. Dohodli sa, že deti budú súťažiť v šiestich disciplínach. Každé dieťa, ktoré sa zúčastní súťaže 
a nevyhrá cenu bude odmenené sladkosťou. Poslanci sa zídu 27.6.2013 na futbalovom ihrisku, aby 
postavili stánky a pripravili ihrisko na súťaže. 
                             
           K bodu č. 6  – Rôzne          
      
- starosta obce oboznámil poslancov, ako dopadla schôdza vlastníkov pozemkov od bývalého družstva 
po p. Tivadarovú. Schôdza sa uskutočnila 24.5.2013 na obecnom úrade. Niektorí vlastníci súhlasili 
s darovaním svojej časti obci, niektorí podmienili darovanie urobením novej ROEP v častiach ktoré sú 
chybne urobené, niektorí chcú pozemok odpredať.  
Poslanci sa vyjadrili, že na novú ROEP obec nemá finančné prostriedky. Preto je potrebné zvolať ešte 
raz vlastníkov, aby sa presne vedelo kto pozemok odpredá a kto daruje, aby sa mohlo pristúpiť 
k vysporiadaniu týchto pozemkov. Nakoniec p. Namešpetra povedal, že obec nemôže investovať do 
súkromného majetku.           
- Ing. Majerník oboznámil poslancov ako ďalej postupovať pri komunikácii cez záhrady. V obci sú 
dvaja geodeti, ktorí urobia ponuku na výškopisné a polohopisné zameranie.  
 - Mgr. Namešpetrová sa pýtala ako je to s oknami do posilňovne. Mgr. Tivadar nezistil žiadnu cenovú 
ponuku a chlapci, ktorí chodia do posilňovne oslovili p. Koločíka. Vie zabezpečiť okná vo výhodnej 
cene. Poslanci a starosta obce sa dohodli, že okná zabezpečí firma p. Koločíka Miroslava.  
- p. Krištof  sa informoval, kedy sa budú robiť plánované práce v MŠ – stierky triedy, kuchyne 
a skladov. S prácami by bolo potrebné začať čím skôr na začiatku prázdnin. Poslanci doporučili 
starostovi obce zistiť cenu prác u p. Petra Mazura a osloviť p. Koločíka, aby boli dve ponuky od 
živnostníkov z našej obce. 
- Mgr. Namešpetrová informovala starostu obce, že sa dôchodcovia pýtajú, či aj tento rok pôjde 
autobus na púť do Levoče s dôchodcami. Obec zistí záujem vyhlásením do miestneho rozhlasu.  
            Uznesenie zo zasadnutia prečítala Ing. Šingľárová 
    
           Poslanci uznesenie  schválili  hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. 
 
           K bodu č. 7 – Záver          
 
              Starosta obce ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 
 
 
 
V Pušovciach,  20.6. 2013 
 
 
Zapísala:   Ing. Šingľárová   
 
 

Vladimír Marcin 
starosta obce 

 
Overovatelia: p. Jaroslav Bačkay 
  
                       p.  Ján Namešpetra 
 



 
 
 
 
 
 
 


