
 OBEC PUŠOVCE, Obecný úrad v Pušovciach,  
 Pušovce 14 , 082 14 Pušovce 

 

 

 Z Á P I S N I C A 
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného  
dňa 22. 9. 2011 o 18.00 h.   v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach. 

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie 
             2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
             3. Kontrola uznesenia 
             4. Došlá pošta      
             5. Schválenie Dohody o zriadení spoločného školského obvodu 
             6. Schválenie vstupu do Regionálnej organizácie združenia miest a obcí Prešov-Šariš 
             7. Schválenie spoluúčasti na vypracovanie územného plánu obce  
             8. Schválenie uzávierky za 1. polrok 2011 
             9. Schválenie VZN č. 2 o komunálnom odpade 
           10. Schválenie VZN č. 3 o poplatku v MŠ a stravnom v ŠJ 
           11. Schválenie Komunitného plánu  
          12. Schválenie monitorovacej správy programového rozpočtu 
          13. Schválenie účasti v projekte Separovaný zber komunálnych odpadov – OZÓN Hanušovce 
           14. Rôzne 
           15. Záver 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

K bodu č. 1 - Otvorenie 
 

  Zasadnutie OZ v Pušovciach  otvoril starosta obce Vladimír Marcin. Privítal  všetkých 
prítomných. Dal na schválenie program schôdze. 
 

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

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
           Za zapisovateľa určil starosta obce  Ing. Ivicu Šingľárovú,   
           za overovateľov zápisnice : Ing. Majerník Pavol 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 prečítal  uznesenie zo piateho zasadnutia OZ. Konštatoval, že  uznesenie bolo 
splnené.  Informáciu o možnosti odkúpenia pozemkov  pri p. Migašovi Vladislavovi od rímsko-
katolíckej cirkvi duchovný otec Farkaš doposiaľ neposkytol. 
 

K bodu č. 4 – Došlá pošta 



  
             Starosta obce informoval poslancov s  došlou poštou. Poslanci túto preštudovali a zobrali na 
vedomie. Jedná sa o:  
 - ponuky firiem na spoluprácu 
 - verejná vyhláška zo Stavebného úradu na výstavbu chodníka cez obec 
 

K bodu č. 5 – Schválenie dohody o spoločnom školskom obvode 
  

           Obec Čelovce zrušila základnú školu v Čelovciach. Dvaja žiaci na stúpila do školy v našej obci. 
Pretože máme z tejto obce štyroch žiakov požiadal starosta obce Čelovce o dohodu o spoločnom 
školskom obvode, aby mohli mať žiaci preplácané náklady na dopravu.  
 

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

 
          K bodu č. 6 – Schválenie vstupu do Regionálnej organizácie združenia miest a obcí Prešov-
Šariš 

 
          V regionálnom združení ZMOSu sa zmenil predseda. Je ním p. Anton Gašpar. Sídlo tohto sa 
prenieslo do Záhradného. Združenie má mať od  združených obci výpis uznesenia zo zastupiťeľstva, 
že bol vstup schválený poslancami. Z toho dôvodu tento vstup dal starosta obce na schválenie. ZMOS 
je združenie, ktoré zastupuje mestá a obce pri rokovaniach s vládou, prednáša požiadavky pri 
zostavovaní zákonov. Je teda dobre ak sme jeho členom.  
              

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

 
        K bodu č. 7 – Schválenie spoluúčasti na vypracovanie územného plánu obce  
 
        Obec dostala odpoveď na žiadosť o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR na spracovanie územného plánu obce, že v tomto roku ministerstvo nebude poskytovať 
dotácie na tento účel. Nové žiadosti treba podať do konca októbra alebo vo februári 2012. Obec 
potrebuje doložiť znova súhlas o spoluúčasti na tomto financovaní. 
Preto dal na schválenie poslancom, že obec sa bude podieľať 20 % t.j. 1140,42 na spolufinancovaní 
ÚPN obce.   
  
        Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 
pripomienok.    
 
        K bodu č. 8 – Schválenie uzávierky za 1. polrok 2011 

 
       Uzávierku za 1. polrok 2011 dostal každý poslanec na oboznámenie sa spolu s pozvánkou. 
Poslanci si podrobne prešli jednotlivé  plnenia. Informovali sa na plnenie, ktoré im nebolo jasné. 
Poslanci sa informovali ako obec stojí a aké sú výhliadky do konca roka. Konštatovali, že niektoré 
položky sú niekoľkonásobne prekročené preto je potrebné v uzávierke za  3. Q. 2011 urobiť opravu 
rozpočtu.  
    

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

 

        K bodu č. 9 – Schválenie  VZN č. 2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými 
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti, ktoré vznikli na území obce 



 
        Pre obec bude prevádzať zber vyradeného elektroodpadu menších rozmerov ( batérie, žehličky, 
klávesnice k počítaču a iné ) firma Asekol Sk s.r.o. Bratislava. Táto firma potrebuje k tomu 
spracovaný a schválený dodatok k VZN o odpadoch. Zistili sme, že to by bol už druhý dodatok preto 
obec spracovala nové VZN o komunálnom odpade. Návrh tohto VZN bol zverejnený na tabuli OcÚ 
a webovej stránke obce. Starosta obce dal tento návrh na schválenie.    
 
         Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili.    
 
         K bodu č.10 – Schválenie VZN č. 3/2011 o poplatku v MŠ 

 
        Obec Pušovce má vo svojom VZN o poplatku za MŠ stanovený poplatok vo výške 4,9% zo 
životného minima. MPSVaR opatrením č. 194/2011 zmenilo výšku životného minima na nezaopatrené 
dieťa. Preto sa menil aj poplatok v MŠ. VZN bolo zverejnené na webovej stránke obce preto dal 
starosta obce tento na schválenie.   

 
         Poslanci tento návrh hlasovaním  za: 7, proti:0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.    
 
         K bodu č.11 – Schválenie Komunitného plánu 
 
        V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vyplýva pre obec 
vypracovanie Komunitného plánu. Komunitný plán obce bol zverejnený na webovej stránke obce 
Poslanci ho preštudovali a pripomienkovali, že údaje o obyvateľoch doplniť podľa sčítania obyvateľov 
tohto roku. 

 
        Poslanci tento návrh hlasovaním  za: 7, proti:0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.      
 
          K bodu č.12 – Monitorovacia správa programového rozpočtu 

 
          Monitorovaciu správu programového rozpočtu obec zverejnila na svojej stránke. Poslanci si túto 
preštudovali a nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal správu na schválenie. 
 
         Poslanci monitorovaciu správu  hlasovaním  za: 7, proti:0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.      
 

K bodu č.13 – Rôzne. 
 

a) Ing. Majerník reagoval na anonym poslaný na webovú stránku. Povedal, že je potrebné vypracovať 
pre občanov vysvetlenie k VZN o poriadku čo sa môže páliť a za akých podmienok. Občania si 
vysvetlili VZN tak, že sa nesmie páliť nič a nikdy, preto teraz budú hlásiť každého, kto bude chcieť 
podpáliť napr. suché konáre. Pri pálení je potrebné brať do úvahy aj počasie a aby dym 
neznepríjemňoval život spoluobčanom. Poslanci sa dohodli, že čím skôr sa zídu a takéto usmernenie 
vypracujú. 
b) Mgr. Namešpetrová sa informovala, či má starosta obce všetky súhlasí od vlastníkov pozemkov, 
kadiaľ by mala ísť cesta pre možnú novú výstavbu. 
Treba ešte vyjadrenie od Anderka Juraja a Branislava. Starosta obce im zaslal ešte v júli doporučené 
listy ale nedostal žiadnu odpoveď. Na telefónne čísla, ktoré má k dispozícii nie je možné sa dovolať.  
Mgr. Namešpetrová požiadala starostu obce, aby našiel spôsob ako to pourgovať. 
c) p. Bačkay informoval starostu obce, že pri kostole nie je rozumieť rozhlas keď sa hlásia oznamy. 
Bolo by dobré dorobiť ešte jeden otočený na ich smer. Taktiež bude potrebné to riešiť pri p. 
Ivaneckom. 
d) p. Krištof predniesol požiadavky riaditeľky MŠ na práce, ktoré by bolo treba ešte urobiť pri MŠ. 
Jedná sa o chodník ku MŠ, okolo budovy je potrebné obkopať a urobiť odvodnenie, aby múry nevlhli, 
starý drevník a plechový sklad je potrebné zbúrať a ak sa dá urobiť besiedku pre deti. Poslanci sa 



dohodli, že pôjdu sa pozrieť ako to vyzerá za budovou MŠ a naplánuje sa brigáda, aby sa odvodnenie 
urobilo čím skôr. 
e) p. Namešpetra upozornil starostu obce, že v zmluve na spracovanie ÚPN obce je vyhotovenie len 
v jednom písomnom exemplári. Bolo by dobré požiadať firmu ENVIO, aby spracovaný materiál 
dodala v troch vyhotoveniach. 
 
  Ing. Pavol Majerník prečítal návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ. 

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

 
K bodu č.10 – Záver 
 

            Starosta obce ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 
 
 
 
 

 

V Pušovciach 22. september  2011 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Šingľárová 
 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Marcin 
starosta obce 

 
 
 
 
 

Overovatelia: p. Ing. Pavol Majerník   
            

              p. Ján Namešpetra 

  

 

 


