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

dňa 24.02.2014 o 17.30 hod.   v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach. 
 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie 
             2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
             3. Odpredaj nákladného vozidla 
             4. Rôzne 
             5. Záver 
         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 K bodu č. 1 - Otvorenie 
 

  Zasadnutie OZ v Pušovciach  zahájil starosta obce Vladimír Marcin. Privítal  všetkých 
prítomných. Informoval ich, že zvolal obecné zastupiteľstvo za účelom odpredaja nákladného vozidla.  
 

 K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

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

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

 
K bodu č. 3 – Odpredaj nákladného vozidla 

              
            Nakoľko v novembri 2013 poslanci rozhodli o odpredaji nákladného vozidla starosta obce dal 
vypracovať znalecký posudok. Podľa znaleckého posudku je hodnota nákladného auta 4 500 €.   
O kúpu vozidla mali tri firmy. Ponuky sú súčasťou zápisnice. Poslanci rozhodli, že nákladné vozidlo 
bude predané firme ORIM EXTRA PLUS s najvyššou ponukou 3000 €. Náklady spojené s prepisom 
uhradí firma ORIM. Ďalej rozhodli, že je potrebné zistiť záujem o veľký kontajnér a odpredať ho. 
Obci stačia 2 veľké kontajnéry.   

 
  Poslanci predaj hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili .    

            
           K bodu č. 8  – Rôzne          
      
               Starosta obce informoval poslancov, že 13.3.2014 bude spoločné rokovanie poslancov OZ 
Pušovce, Čelovce a Proč na obecnom úrade v Proči. Na tomto zasadnutí budú poslanci informovaní 
predsedníctvom MAS Šafrán o ďalších plánovaných úlohách, spracovaní  ISRu na roky 2014 – 2020. 
Čas spoločného zasadnutia bude včas oznámený.          
 
      
            K bodu č. 9 – Záver          
 
             Starosta obce ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 
 



 
 
V Pušovciach,  24.02. 2014 
 
 
Zapísala:   Ing. Šingľárová   
 
 
 
 

Vladimír Marcin 
                                                                                                                              starosta obce 

 
 
 
 
 
 
Overovatelia: p. Stanislav Kočiš   
             

              p. Mgr. Lukáš Tivadar 

 


