
 Z Á P I S N I C A 
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného  
dňa 6.12. 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 účasti obce vo výzve MAS Šafran – výstavba chodníka 
             6. Schválenie zmluvy o spolupráci a poradenstve 
             7. Schválenie VZN obce o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 
             8. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2010 
             9. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2012 
           10. Rôzne 
           11. Uznesenie 
           12. Záver 
         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

K bodu č. 1 - Otvorenie 
 

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

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  
 
           Za zapisovateľa určil starosta obce  Ing. Ivicu Šingľárovú,   
           za overovateľov zápisnice : Stanislav Kočiš, Mgr. Lukáš Tivadar  
             

  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 šiesteho zasadnutia OZ. Konštatoval, že  uznesenie bolo 
vo všetkých bodoch splnené. 
 

K bodu č. 4 – Došlá pošta 
  
             Starosta obce oboznámil poslancov s  došlou poštou. Poslanci túto preštudovali a zobrali na 
vedomie. Jedná sa o:  
- územné konanie Ľuboslav Dreveňák 
- schvaľovanie protipovodňových plánov na Obvodnom úrade odbor životného prostredia 
- žiadosť o výrub topoľov na bývalom družstve – žiadosť bola stiahnutá majiteľmi pre nízku cenu 
- sťažnosť p. Anderkovej 
- sťažnosť p. Šinglárovej 
   

K bodu č. 5 – Schválenie účasti obce vo výzve MAS Šafran – výstavba chodníka 
 



          Starosta obce informoval poslancov, že začiatkom roka MAS Šafran uverejní výzvu v rámci 
ktorej obec bude žiadať o finančné prostriedky na výstavbu chodníka cez obec. Aby sa obec mohla 
zúčastniť výzvy je potrebné  vyjadrenie poslancov, či schvaľujú našu účasť v tejto výzve. 
  

  Poslanci schválili účasť obce vo výzve MAS Šafran – výstavba chodníka za: 7, proti: 0, zdržal 
sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok. 

K bodu č. 6 – Schválenie zmluvy o spolupráci a poradenstve 
 
         Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Výstavba chodníka v obci Pušovce 
vypracuje f.BONA FIDE s.r.o s najlepšou cenovou ponukou.Poslanci sa oboznámili so všetkými 
cenovými ponukami. Na uzatvorenie zmluvy o spolupráci a poradenstve je potrebný súhlas obecného 
zastupiteľstva. Z toho dôvodu dal starosta obce túto spoluprácu na schválenie poslancom OZ.   
 

Poslanci schválili zmluvu o spolupráci a poradenstve  za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, 
schválili bez pripomienok. 

K bodu č. 7 – Schválenie VZN obce o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 
 

            Starosta obce predložil poslancom návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o dani 
z nehnuteľnosti na rok 2012.  Vzhľadom nato, že obec dáva nemalé finančné prostriedky na likvidáciu 
odpadu navrhol zmenu výšky poplatku za komunálny odpad na 10€ za osobu na rok. Rovnakú výšku 
10€ daň za psa.  
Na základe znaleckého posudku, ktorý doložili Lesy š.p. bude hodnota lesného pozemku pre občanov, 
ktorý majú lesy v užívaní 0,0511€ za m2 ak občan nedoloží znalecký posudok. 
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva bude 0,2300€ za každý aj začatý m2. 
Poslanci návrh prehodnotili a schválili. Do VZN zapracovali novú úľavu na poplatku za komunálny 
odpad. Viacdetná rodina zaplatí poplatok najviac za  3 deti, čiže jej poplatok bude 50€.    
 

Poslanci schválili návrh VZN obce o dani z nehnuteľnosti na rok 2012  za: 7, proti: 0, zdržal sa: 
0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok. 

K bodu č. 8 – Schválenie zápisu do kroniky za rok 2010 
 

           Zápis do kroniky za rok 2010 prečítala Ing. Šingľárová. Zápis zachytil všetky  skutočnosti 
z roku 2010, ktoré obec charakterizujú. 
 

Poslanci schválili zápis do kroniky za rok 2010  za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, 
schválili bez pripomienok. 

K bodu č. 9 – Schválenie rozpočtu na rok 2012 
 
            Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh vyvolal búrlivú 
diskúsiu.  V návrhu sa nepočítalo so spoluúčasťou na dokončenie vodojemu , poslanci mali výhrady 
k položke energie. Obec dáva veľké finančné prostriedky na elektrinu  a plyn. Je potrebné prehodnotiť 
uzatvorené zmluvy a nájsť dodávateľov s výhodnejšími ponukami. V časti príjmy nebol naplánovaný 
príjem za nákladné auto. Poslanci návrh vrátili na prehodnotenie. Je potrebné znížiť náklady na 
prevádzku. Dohodli sa, že rozpočet sa bude schvaľovať 13.12.2011. 

 K bodu č. 10 – Rôzne 
         
             Starosta informoval poslancov: 
-  sťažnosť na opätovné porušenie VZN o verejnom poriadku. Podľa nariadenia vo VZN nesmú psi 
voľne behať po obci. Pes p. Migaša je v klietke, ktorá nie je dostatočne zabezpečená. Vzhľadom na 



jeho výšku nie je problém preskočiť plot a obťažovať deti a občanov. Starosta obce vyzval majiteľa na 
nápravu.       
- sťažnosť p. Šinglárovej – týkala sa cesty poza jej rodinný dom. Po tejto ceste vozí materiál p. Eliaš 
nákladnými vozidlami a jej to môže poškodiť dom. Majiteľom pozemku, na ktorej je cesta je p. Migaš 
z Kračúnoviec. Obec preto nemôže riešiť tento problém. Navrhne p. Šinglárovej, aby oslovila 
majiteľa.   
 

K bodu č. 11 – Uznesenie 
          
             Ing. Šingľárová prečítala návrh na  uznesenie so zasadnutia OZ.  
 
    
         Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.   

 
K bodu č.12 – Záver 
 

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

 

V Pušovciach 6. decembra  2011 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Šingľárová 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Marcin 
Starosta obce 

 


