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

dňa 17.07.2014 o 18.00 hod.   v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach. 
 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie 
             2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
             3. Kontrola uznesenia 
             4. Schválenie rozpočtového opatrenia 
             5. Schválenie počtu poslancov OZ a úväzku starostu obce na volebné obdobie 2014-2018 
             6. Schválenie zápisu údajov za rok 2013 do kroniky 
             7. Diskusia  
             8. Uznesenie 
             9. Záver 
         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 K bodu č. 1 - Otvorenie 
 

  Zasadnutie OZ v Pušovciach  zahájil starosta obce Vladimír Marcin. Privítal  všetkých 
prítomných.   
 

 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 Marek Krištof  
             

  Poslanci tento návrh hlasovaním za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 
pripomienok.  

  K bodu č. 3 – Kontrola uznesenia 
              
               Starosta obce kontroloval uznesenie z predchádzajúceho zastupiteľstva. Starosta 
obce informoval poslancov, že všetky body boli splnené. Ostal len jeden bod a to úprava pred 
obecným úradom. 
a)  stretnutie s Gasmontou Vranou sa uskutočnilo. Bolo dojednané, že Gasmonta urobí 
požadované prepichy.Pán Plančár povedal, že keď tu budú stroje, tak urobia všetkých päť 
prepichov. Starosta dal zamerať siete-plyn,telekomunikačné vedenie. Keď však prišli robiť 
prepichy,tak urobili len tri pod cestou III/5452. Pán Plančar Jozef si dohodol stretnutie so 
starostom, na ktoré však neprišiel a telefón starostovi nedvíhal. Dal prísľub po p. 
Kachmanovi, ktorý riadil vykonanie prepichov, že prepojenie vedenia vodovodu urobia 
v mesiaci september. 
b) Povodie Bodrogu a Hornádu prisľúbilo urobiť opravu polovegetačiek, ale na vyčistenie 
potoka nemajú finančné prostriedky 
c)  Opravu priekopy pri p. Bačkayovi urobí obec 
d)  Most začali opravovať navozením kameňa 
e)  Značky na zákaz prejazdu kamionov nemôžu osadiť, pretože zákaz vyplýva zo zákona – 
príslušníci polície môžu udeliť pokutu do výšky 1000 €, pri osadení značky zákaz prejazdu 



vozidiel nad 12 T – udelenie pokuty do výšky 200 €. Osadenie značky nie je v súlade so 
zákonom. 
f)  Asfaltovanie ulice ku vodojemu sa bude riešiť po dovolenkovom období v septembri 
         
           K bodu č. 4  – Schválenie rozpočtového opatrenia          
      
              Ekonómka obecného úradu p. Šingľárová oboznámila poslancov, že niektoré položky 
rozpočtu je potrebné opraviť. Jedná sa o príjmové a výdavkové položky na voľby, ktoré neboli 
schválené v rozpočte, príjem a výdaj na absolventskú prax v materskej škole, bola prekročená položka 
na altánok v materskej škole. Z toho dôvodu bolo potrebné urobiť úpravu rozpočtu. 
 

Poslanci návrh rozpočtového opatrenia hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, 
schválili bez pripomienok.     

          K bodu č. 5  – Schválenie počtu poslancov OZ a úväzku starostu obce na nové volebné             
                                obdobie          
      
              Starosta obce predložil na rokovanie materiál Návrh na počet poslancov obce Pušovce a 
určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie 2014-2018. V súlade s § 11 
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je potrebné tieto materiály 
schváliť a vyvesiť na obecnej tabuli. 
Starosta obce navrhol počet poslancov na nové volebné obdobie 2014-2018 v počte sedem.  
            

Poslanci návrh na počet poslancov OZ v počte 6 na nové volebné obdobie 2014-2018  
hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.    

Ďalej starosta obce predložil návrh rozsahu výkonu funkcie starostu obce  na nové volebné obdobie 
2014-2018 v rozsahu 1 t. z. v plnom rozsahu. Poslanci diskutovali či je potrebný plný 
úväzok.Nakoniec rozhodli ponechať výkon funkcie v plnom rozsahu.   
 

Poslanci návrh na výkon funkcie v rozsahu 1 na nové volebné obdobie 2014-2018  hlasovaním 
za: 4, proti: 1, zdržal sa: 1, nehlasoval: 0, schválili     

          K bodu č. 6  – Schválenie zápisu údajov za rok 2013 do obecnej kroniky 
 
             Zápis údajov za rok 2013 prečítala p. Šingľárová. Poslanci sa zhodli, že zápis obsahuje všetky 
potrebné údaje.           
 

Poslanci zápis údajov za rok 2013 hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, 
schválili   bez pripomienok. 

          K bodu č. 7  – Oboznámenie poslancov so športovým dňom obce 
 
              Starosta obce oboznámil poslancov, že riaditeľ základnej školy p. Mgr. Hrabčák 
navrhol športový deň urobiť poslednú prázdninovú sobotu. Športový deň sa mal uskutočniť 
5.7. . Keďže v tom období sa konali rôzne akcie cez MAS Šafran, oslavy vo viacerých 
okolitých obciach a deti už boli na dovolenkách s rodičmi, bude športový deň 30.8.  Poslanci 
sa zídu 21.8. o 18,00 hod., aby si prevzali úlohy, ktoré bude potrebné zariadiť. 
 
          K bodu č. 8  – Diskusia 
  
 - p. Mgr. Namešpetrová sa pýtala, kedy sa kúpi materiál na striešku do posilňovne. Starosta obce 
reagoval, že chlapci povedali, že si to zabezpečia sami. Zakúpia materiál a donesú preplatiť na OcÚ. 
Zastrešenie vchodu nad posilňovňu zabezpečí obec. 



-  p. Bačkay vravel o riešení elektriky v II. etape rekonštrukcie KD. Dá sa riešiť fotovoltaikou a bolo 
by to lacnejšie. Poslanci doporučili starostovi, aby do projektu do II. etapy tento návrh zadal.              
           
 
          K bodu č. 9 – Záver          
 
             Starosta obce ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 
 
 
 
V Pušovciach,  17.07. 2014 
 
 
Zapísala:   Ing. Šingľárová   
 
 
 
 

Vladimír Marcin 
                                                                                                                              starosta obce 

 
 
 
 
 
 
Overovatelia: p. Stanislav Kočiš   
             

              p. Marek Krištof 

 

 

 

 

 

 

 


