
 Z Á P I S N I C A 
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného  
dňa 23.2. 2012 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 ročnej závierky za rok 2011 
             6. Schválenie záverečného účtu za rok 2011 
             7. Rôzne  
             8. Uznesenie 
             9. 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 : Ján Namešpetra 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 informoval o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia z predchádzajúceho 
obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že všetky úlohy boli splnené. Neuskutočnilo sa verejné 
zhromaždenie občanov a to z dôvodu zlých klimatických podmienok. Nakoľko v tom čase 
boli veľké mínusové teploty a bolo potrebné kúriť v kultúrnom dome upustilo sa od konania 
zhromaždenia. Kultúrny dom je veľký a muselo by sa kúriť aspoň  týždeň a tým by sa 
spotrebovalo veľké množstvo plynu. Na zvýšenú spotrebu nie sú plánované finančné 
prostriedky. O dátume a čase budú občania včas informovaní. 

 
K bodu č. 4 – Došlá pošta 
 

             Starosta obce oboznámil poslancov s došlou poštou od ostatného zastupiteľstva. 
Došlá pošta obsahuje: - pozvánky na rôzne akcie a školenia 
                 - usmernenie k voľbám do NR SR 
                 - dokumentáciu ohľadom verejného obstarávania -  Chodník v centrálnej časti obce 
Pušovce 



                 - list, v ktorom sa zástupca starostu obce vzdáva funkcie k 31.12.2011     
Poslanci došlú poštu vzali na vedomie. 
 
 
 
K bodu č. 5 – Schválenie ročnej závierky za rok 2011 
 

            O hospodárení obce za rok 2011 informovala poslancov ing. Šingľárová. Poslanci 
obdržali spolu s pozvánkou výkaz o plnení rozpočtu za rok 2011, ktorý je súčasťou ročnej 
závierky. Pracovníčka obecného úradu konštatovala, že obec hospodárila so ziskom 340,83 €. 
Tieto prostriedky sú prostriedkami základnej školy, ktoré neboli vyčerpané a preto podľa 
zákona o rozpočtových pravidlách § 16 ods. 2 nemôžu byť zdrojom rezervného fondu. Obec 
má teda plnenie rozpočtu a teda aj hospodárenie nulové.  Poslanci sa informovali na plnenie 
niektorých položiek, ktoré im neboli jasné alebo boli privysoké.      
    

  Poslanci ročnú závierku schválili  hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 
0, schválili bez pripomienok.    

K bodu č. 6 – Schválenie záverečného účtu  za rok 2011 
        
            So záverečným účtom oboznámila poslancov pracovníčka obecného úradu. Stanovisko 
k záverečnému účtu predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Helena Šinglárová. Kontrolórka 
doporučila schváliť záverečný účet za rok 2011 bez výhrad. Stanovisko tvorí prilohu 
zápisnice.    
 
           Poslanci  schválili záverečný účet bez výhrad hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, 
nehlasoval: 0. 
    

K bodu č. 7 – Rôzne 
 

a)  Starosta obce podrobne informoval poslancov o verejnom obstarávaní na akciu Chodník 
v centrálnej časti obce Pušovce, ktoré prebehlo v januári a februári. Do súťaže sa prihlásilo 11 
firiem. Komisia podrobne vyhodnotila jednotlivé ponuky. Dve firmy boli vylúčené pre 
nedodanie kompletných materiálov podmienok súťaže. Súťaž vyhrala firma Betpres, s.r.o. 
z Vranova. 
b)  Starosta obce navrhol poslancom, aby sa verejné zhromaždenie konalo v týždni ako sú 
voľby do NR SR. V kultúrnom dome bude potrebné kúriť kvôli voľbám. Poslanci súhlasili 
s termínom 8.3.2012. Na verejnom zhromaždení sa budú občania vyjadrovať aj ku 
aktualizácii ISRU obcí MAS Šafrán, prerozdelenia finančných prostriedkov, ktoré sa 
nevyčerpali a je potrebné ich prerozdeliť. 
c)   Starosta obce informoval poslancov, že p. Kočiš sa vzdal funkcie zástupcu starostu obce 
k 31.12.2011. Vyzval poslancov, aby si zvolili zástupcu, pretože on sa vzdáva práva 
menovania. Mgr. Namešpetrová navrhla Ing. Majerníka, nakoľko získal vo voľbách najviac 
hlasov z poslancov OZ. On funkciu neprijal a navrhol, nech je zástupcom starostu poslanec za 
stranu KDH. Žiaden z oslovených funkciu neprijal. Je na starostovi obce, aby do budúceho 
zasadnutia presvedčil niektorého poslanca s menovaním.  
d) Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom riaditeľa ZŠ, ktorý sa týka osláv Dňa 
matiek. Riaditeľ navrhol, aby sa uskutočnila prechádzka deti s matkami a potom sa urobilo 
malé posedenie. Bude to zmena a deti budú hrdé nato, že môžu byť spolu s mamou. Poslanci 
sa zhodli na tom, že je to dobrý nápad, ale nech sa to  pripraví na Deň detí. Oslavy Dňa 



matiek sú nielen pre matky, ale aj staré matky a prababky a tie by asi prechádzku 
neabsolvovali. Mgr. Namešpetrová ako predseda kultúrnej komisie  navrhla program pre ZŠ 
a MŠ v trvaní 15-20 minút pre každého a do ďalšieho programu sa zapojí mládež obce pod 
vedením Daniely Bačkajovej- členky kultúrnej komisie. 
e) Poslanci sa dohodli na termínoch ďalších zastupiteľstiev a to: 10.5.2012, 23.8.2012, 
22.11.2012. Ak by bolo potrebné zmeniť termín alebo bude potrebné mimoriadne zasadnutie - 
včas sa to poslancom oznámi. 
f) Kontrolórka obce informovala starostu obce a poslancov, že tohto roku poskytuje VUC 
dotácie na rôzne akcie. Preto by bolo dobre zistiť aké sú možnosti a podmienky, aby aj naša 
obec požiadala o dotáciu. 
g) Starosta obce informoval poslancov, že je možnosť požiadať o dotáciu na dokončenie 
územného plánu obce. Doposiaľ obec hradila 5% nákladov z vlastných zdrojov. Podľa 
nových podmienok musí obec uhradiť celú čiastku a potom čaká cca 3 mesiace na vrátenie od 
štátu. Obec nemá plánované prostriedky a ani nie je schopná  takú dlhú dobu čakať na úhradu, 
preto obec  nebude žiadať dotáciu na túto akciu v tomto roku.  
h) Pán Kočiš sa informoval ako dopadlo rokovanie so SAD Prešov ohľadom požiadavky 
občanov, aby sa presunul spoj ráno o ôsmej na skoršiu hodinu, nakoľko ženy, ktoré idú 
z nočnej zmeny musia hodinu čakať na spoj. Starosta obce sa informoval o tejto možnosti, ale 
nakoľko ostatní starostovia s tým nesúhlasili SAD Prešov spoj nepreloží. SAD nemá možnosť 
presunúť spoj na skoršiu hodinu, pretože terajší spoj robí predtým linku na iný smer a nestíha 
sa vrátiť. 
Poslanci sa dohodli, že starosta obce písomne požiada SAD Prešov o vyjadrenie. 
 

K bodu č. 7 – Uznesenie 
  
            Uznesenie zo zasadnutia prečítala ing. Šingľárová.  
    
           Poslanci uznesenie  schválili  hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. 
 
 
Starosta obce ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 
 
 
 
V Pušovciach, 23. februára  2012 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Šingľárová 
 
 
 

Vladimír Marcin 
starosta obce 

 
Overovatelia: p. Ján Namešpetra   
            

             p. Marek Krištof 

 


