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

 

 

 Z Á P I S N I C A 
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného  
dňa 13.12. 2011 o 18.00 h.   v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach. 

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie 
             2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
             3. Schválenie rozpočtu na rok 2012 
             4. Schválenie Dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OZ            
             5. Uznesenie 
             6. 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 – Schválenie rozpočtu na rok 2012 
              
             Poslanci sa opätovne vrátili k prerokovaniu rozpočtu na rok 2012. Do rozpočtu boli zahrnuté 
príjmy z nákladnej dopravy. Boli prehodnotené energie. Zmluva s SPP sa nedá vypovedať skôr ako 
v auguste 2012, pretože obec by zaplatila pokutu 2854 € a takúto úsporu by žiadny dodávateľ 
nedokázal ponúknuť. Aj napriek tomu boli tieto položky prehodnotené a znížené. Obec našla finančné 
prostriedky na spoluúčasť na dokončenie vodojemu .  
Pán Kočiš nesúhlasí s výškou dotácie, ktorú poskytuje obec futbalovému klubu. Navrhoval zníženie 
výšky, ale väčšina poslancov bola proti. Nakoľko v obci nejestvuje žiadny podnik  obec je odkázaná 
na príjem z podielových daní. Vzhľadom na hospodársku krízu tento príjem je z roka na rok výrazne 
nižší. Obec nemôže robiť viac akcii naraz, ak nechce zadlžovať obec úverami.  
Po búrlivej debate dal starosta obce hlasovať za schválenie rozpočtu.     
 

Poslanci návrh rozpočtu na rok 2012 schválili hlasovaním za: 4, proti: 2, zdržal sa: 1, .    

 
 
 



K bodu č. 3 – Schválenie dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OZ 
 

             Poslanci navrhli, že sa vzdajú svojích odmien. Zo zákona vyplýva, že poslancom patrí odmena 
za každé zasadnutie. Z toho dôvodu bolo potrebné  zmeniť zásady odmeňovania.   

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

pripomienok.    

K bodu č. 3 – Rôzne 
 

             Starosta  obce informoval poslancov o žiadosti p. Migaša odkúpiť osobné motorové vozidlo 
Golf. Tento obecný úrad nevyužíva preto poslanci odpredaj schválili.        

 
Poslanci odpredaj schválili  hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili bez 

pripomienok.    

K bodu č. 4 – Záver 
 

            Starosta obce ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 
 
 
 
 
 
 
V Pušovciach, 13. decembra  2011 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Šingľárová 
 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Marcin 
starosta obce 

 
 
 
 
 

Overovatelia: p. Stanislav Kočiš   
            

             Mgr. Lukáš Tivadar 

 
 

 


