ZÁPISNICA
z dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného
dňa 03.06.2014 o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Stanovisko hlavného kontrolóraobce k záverečnému účtu obce za rok 2013
5.Schválenie Záverečného účtu obce a celoročné hospodárenie za rok 2013
6. Schválenie Výročnej správy obce za rok 2013
7. Informácia o Haľagošských slávnostiach
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ v Pušovciach
prítomných.

zahájil starosta obce Vladimír Marcin. Privítal

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 P. a p. Bačkay J.
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 poslancov, že stretnutie so zástupcom firmy Gasmonta sa uskutočnilo. P.
Plančár Milan povedal, že bude informovať na porade kompetentných a pošlú nám vyjadrenie. Firma
sa vyjadrila, že ak nemáme finančné prostriedky prepichy nám neurobí
Stavenisko kultúrny dom bol firme odovzdaný a elektrickú energiu a vodu zaplatí firma
Úver na chýbajúce finančné prostriedky obec zoberie z VÚB
K bodu č. 4 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce
Ing. Šinglárová Helena oboznámila poslancov so stanoviskom hlavného kontrolóra obce
k Záverečnému účtu obce za rok 2013. Konštatovala, že záverečný účet je v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Účtovná závierka bola overená auditorom.
Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na obecnej tabuli. Doporučila poslancom schváliť záverečný
účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Poslanci Stanovisko hlavného kontrolóra obce vzali na vedomie.

K bodu č. 5 – Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2013
Záverečný účet dostali poslanci pred rokovaním mailovou poštou, aby si ho mohli
preštudovať. Materiál si preštudovali a pýtali sa na veci, ktoré im neboli jasné. Keďže Záverečný účet
obsahuje údaje z ročnej závierky, ktorú schvaľovali v marci, materiál schválili.
Poslanci Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2013 hlasovaním za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez výhrad
K bodu č. 6 – Schválenie Výročnej správy obce za rok 2013
Aj tento materiál bol poslancom odoslaný mailovou poštou pred rokovaním na
preštudovanie. Poslanci sa zaujímali, prečo obec musí podávať stále tie isté údaje s menšou obmenou
v rôznych materiáloch. Spotrebuje sa na to množstvo papiera a všade sa píše skoro to isté.
Ku
Výročnej správe nemali žiadne výhrady a túto schválili.
Poslanci Výročnú správu za rok 2013 hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,
schválili bez pripomienok.
K bodu č. 7 – Informácia o Haľagošských slávnostiach

Starosta obce oboznámil poslancov, že 29.6. Mikroregión Haľagoš usporadúva
slávnosti v Proči. Keďže naša obec tohto roku spravuje Mikroregión, má na starosti aj
organizáciu tejto slávnosti. Povedal poslancom aké úlohy má obec pri organizácií. Poslanci
túto informáciu vzali na vedomie.
K bodu č. 8 – Diskusia
- starosta obce informoval o výberovom konaní na riaditeľa MŠ a ZŠ. Výberové konanie bolo
zverejnené na webe obce. Do výberového konania sa prihlásila p. Migašová Zuzana na riaditeľa MŠ
a p. Mgr. Hrabčák Maroš na riaditeľa ZŠ. Výberové konanie si budú riadiť Rady školy. Materská
škola má 6.6.2014 a ZŠ 10.6.2014.
- p. Kočiš sa pýtal ako je to s kosením občanom obce. Dvaja nemenovaní občania mu povedali, že
pracovníci DOS kosia občanom dvory. Starosta obce na to reagoval: ak je to mimo pracovného času
a občan dá benzín a strunu môže sa mu pokosiť. Ďalej p. Kočiš povedal, že p. Gdovinová Eva
povedala, že obec nekosí chodník ku družstvu.
- poslanci doporučili starostovi obce, aby urgoval opravu polovegetačiek na potoku pri p. Mesarčovi
Róbertovi a tiež vyčistenie potoka.
- p. Mgr. Namešpetrová predniesla sťažnosť občanov na čeľovskom boku. Je potrebné opraviť
priepust a priekopu pri p. Bačkayovi Jánovi. Keď príde veľká voda všetka voda z poľa mu tečie cez
dvor, pretože priekopa nestíha brať vodu
- p. Krištof pripomenul havarijný stav mosta. Žiadna oprava sa na ňom nerobí a v prípade, že sa
prepadne, občania sa nedostanú do obce a bude sa musieť robiť obchádzka cez Chmeľov
- poslanci sa sťažovali, že obcou prechádza čoraz viac kamiónov. Títo ešte zhoršujú stav mosta, ale aj
ničia cesty a v zime blokujú premávku, pretože v prípade poľadovice sú vždy skrižované. Je potrebné
požiadať o osadenie značiek v Kapušanoch a na Chmeľove „Zákaz prejazdu kamiónovej doprave“
- poslanci tiež upozornili starostu obce, že je potrebné upraviť okolie pred obecným úradom, aby sa
terén vyrovnal a urobiť konečne bránu.
K bodu č. 9 – Uznesenie
Ing. Šingľárová prečítala uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Poslanci návrh uznesenia hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili .
K bodu č. 9 – Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť.

V Pušovciach, 03.06. 2014

Zapísala: Ing. Šingľárová

Vladimír Marcin
starosta obce

Overovatelia: p. Ing. Majerník Pavol
p. Bačkay Jaroslav

Uznesenie č. 21/2014
z dvadsiateho prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pušovce zo dňa
03.06.2014

Obecné zastupiteľstvo v Pušovciach
A. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013
2. Informáciu o výberovom konaní na riaditeľa MŠ a ZŠ
3. Informáciu o Haľagošských slávnostiach
B. schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Výročnú správu obce za rok 2013
C. doporučuje:
1. starostovi obce v spolupráci s p. Namešpetrom dojednať s Gamontou Vranou stretnutie
ohľadom prepichov na vodovod
2. starostovi obce vyzvať Povodie Bodrogu a Hornádu, aby vyčistili potok a opravili
polovegetačky pri p. Mesarčovi Róbertovi
3. starostovi obce urgovať opravu priekopy pri p. Bačkayovi Jánovi
4. starostovi obce požiadať o osadenie značiek zákaz vjazdu kamiónom
5. starostovi obce požiadať o osadenie značiek zákaz vjazdu kamiónom
6. zabezpečiť asfaltovanie ulice ku vodojemu
7. urobiť úpravu pred obecným úradom

Vladimír Marcin
starosta obce

