ZÁPISNICA
zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného
dňa 26.9.2013 o 18.00 h. v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Schválenie VZN, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce
5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2
6. Schválenie zápisu údajov za rok 2012 do kroniky
7. Rôzne
8. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ v Pušovciach zahájil starosta obce Vladimír Marcin. Privítal
prítomných. Ospravedlnil Ing. Helenu Šinglárovú – kontrolórku obce.

všetkých

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ : Ing. Šingľárová
za overovateľov zápisnice : Ing. Majerník Pavol a Krištof Marek
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. Druhého stretnutia ohľadom pozemkov
potrebných pre výstavbu MK sa zúčastnili len traja vlastníci. P. Mesarč Štefan a p. Ivanková doposiaľ
nepredložili vyjadrenie, či pozemok darujú alebo odpredajú. Pozemok, o ktorý mal záujem p. Anton
Migaš sa zamenil v rovnakej výmere, z toho dôvodu nie je potrebné finančné vyrovnanie.
K bodu č. 4 – Schválenie VZN, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je prevádzkovateľ pohrebiska povinný predložiť
obci na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska. Obec uzatvorila zmluvu s p. Groškom,
ktorý bude každý rok aktualizovať evidenciu miestneho cintorína. Zároveň spracoval návrh
VZN č. 2/2013, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Pušovce.
Prevádzkový poriadok obsahuje všetky náležitosti, ktoré musí mať.
Poslanci tento návrh vzali na vedomie a hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,
schválili bez pripomienok.

K bodu č. 5 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2013
Z dôvodu neplánovaných výdavkov je potrebné upraviť rozpočet k 30.9.2013. Ing.
Šingľárová pripravila rozpočtové opatrenie č. 2/2013. Poslancov oboznámila s jednotlivými
položkami, ktoré je potrebné upraviť a vysvetlila dôvody.
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez
pripomienok.
K bodu č. 6 – Schválenie zápisu údajov za rok 2012 do kroniky
Ing. Šingľárová prečítala zápis údajov za rok 2012. Zápis obsahuje všetky podstatné údaje,
ktoré sa v roku 2012 uskutočnili. Poslanci nemali žiadne doplňujúce údaje.
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez
pripomienok.
K bodu č. 7 – Rôzne
- p. Kočiš sa vrátil ku kontrole uznesenia. Konštatoval, že trištvrte roka riešia pozemky na výstavbu
miestnej komunikácie od p. Tivadarovej ku bývalému družstvu a nie je známy konkrétny výsledok.
Z toho dôvodu poslanci doporučili starostovi obce, aby do budúceho zastupiteľstva, ktoré bude
31.10.2013 navštívil vlastníkov, ktorí nedali vyjadrenie, aby sa vyjadrili. Na budúcom zasadnutí
predloží konkrétne stanoviská jednotlivých vlastníkov. Potom sa rozhodne či obec vybuduje miestnu
komunikáciu.
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez
pripomienok.
- starosta obce informoval poslancov, že bola vyčistená priekopa od p. Anderka Vladimíra. Je však
potrebné prečistiť priepusty, preto oslovil p. Namešpetru či by to nemohli urobiť hasiči. P. Namešpetra
súhlasil a dohodli sa, že to urobia po 20. októbri.
- starosta obce informoval poslancov, ako pokračujú práce na altánku v materskej škole. Obec dala
zbúrať starú kôlňu. Vyrovnal sa spodok a položili tvárnice. Altánok bude slúžiť deťom materskej
a základnej školy. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa s výstavbou tohto roku nebude
pokračovať. Poslanci doporučili starostovi obce, aby zistil u pána Eliaša aké finančné prostriedky sú
potrebné na výstavbu altánku a podľa toho sa tieto naplánujú na budúci rok.
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez
pripomienok.
- Mgr. Namešpetrová reagovala na materiál rozpočtové opatrenie. Tohto roku bolo viac porúch na
vodovode. Z toho dôvodu príjmy za odber vody nepokryje výdavky. Je proti tomu, aby obec dotovala
vodu, ktorú odoberá len časť obce a niekoľko domácnosti v obci Čelovce. Polovica občanov má
problém s vodou a musia si to riešiť sami. Nastala búrlivá diskusia a k jej názoru sa pripojili všetci
poslanci. Z toho dôvodu je potrebné, aby odberatelia vody prispievali nejakou čiastkou aj do fondu
opráv, inak sa obec o vodovod prestane starať. Starosta s pracovníčkou rozpočítajú časť nákladov
a tieto sa vyfakturujú odberateľom vody. Starosta obce bude rokovať aj so starostom obce Čelovce,
aby sa aj obec Čelovce podieľala na oprave vodovodného potrubia.
- Ing. Šingľárová oboznámila poslancov s vyhodnotením programového rozpočtu k 30.6.2013.
Poslanci sa s materiálom oboznámili a tento vzali na vedomie.

Poslanci Vyhodnotenie programového rozpočtu k 30.6.2013 hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal
sa: 0, nehlasoval: 0, vzali na vedomie bez pripomienok.
- starosta obce informovala poslancov o končiacom sa volebnom období hlavného kontrolóra.

Obec pri vyhlásení volieb nového kontrolóra postupuje podľa zákona 369/1990 Zb.
Poslancom bol prednesený materiál o vyhlásení obce o dni konania voľby hlavného
kontrolóra v obci Pušovce, ktoré bude vyvesené na úradnej tabuli v obci spolu s podmienkami
pre uchádzačov na uvedenú funkciu a návrhom na uznesenie. Poslanci materiál prerokovali
a Vyhlásenie dňa konania voľby HK obce schválili. Určili požiadavky, náležitosti a súčasti
príhlášky, termín na ukončenie podávania prihlášok. Komisia za účelom prípravy materiálov
na rokovanie OZ bude pracovať tak ako navrhol starosta obce v materiály predloženom na
OZ.
Poslanci Vyhlásenie dńa konania voľby HK obce
nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0,

K bodu č. 7 – Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť.

V Pušovciach, 26.9. 2013

Zapísala: Ing. Šingľárová

Overovatelia: Ing,. Pavol Majerník
Marek Krištof

Vladimír Marcin
starosta obce

