
 Z Á P I S N I C A 
z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pušovciach konaného  

dňa 10.5. 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. Príprava Dňa matiek 
             6. Rôzne  
             7. Uznesenie 
             8. 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  
 
           Zapisovateľ : Starosta obce   
           za overovateľov zápisnice : Mgr. Mária Namešpetrová a p. Jaroslav Bačkay  
             

  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.  

 
K bodu č. 4 – Došlá pošta 
 

              Starosta obce oboznámil poslancov s došlou poštou od ostatného zastupiteľstva.  
     

  Poslanci došlú poštu vzali na vedomie. 
 
K bodu č. 5 – Príprava Dňa matiek 
 
  Keďže posedenie pre matky z príležitosti Dňa matiek bolo stanovené na 20.5.2012 rozdelili si 

poslanci úlohy spojené s jeho prípravou.  

- prípravu miestnosti, kvety a občerstvenie zabezpečí starosta obce s pracovníčkou  
- program zabezpečila Mgr. Namešpetrová 
Zraz poslancov v kultúrnom dome je o 14,30 hod.          
 
 
 



K bodu č. 6 – Rôzne 
        
a) Starosta obce  informoval poslancov o žiadosti Lukáša Migaša, ktorý by chcel do prenájmu 
miestnosť na podnikanie. Kedže neuviedol podnikateľský zámer poslanci doporučili 
starostovi obce zistiť aké podnikanie bude robiť a dohodnúť nájom.     
b) p. Jaroslav Bačkay sa informoval čo je s chodníkom ku kostolu. Starosta obce vysvetlil, že 
sa bol pozrieť s projektantom ako sa to bude riešiť. Poslanci však zamietli výstavbu chodníka 
ku kostolu. Je potrebné doriešiť odvodnenie cesty ku kostolu.      
c) Starosta informoval poslancov, že obec by mala dostať z MAS Šafran ešte 40 000 € 
z nevyčerpaných finančných prostriedkov. Zároveň dal návrh, aby sa tieto prostriedky využili 
na rekonštrukciu kultúrneho domu. Poslanci by radšej tieto investovali do výstavby Domu 
smútku. Ing. Majerník navrhol, aby starosta obce zistil, aké náklady mala obec Podhorany na 
výstavbu Domu smútku. Je potrebné tiež zistiť či, obec dostane finančné prostriedky na akciu 
Športový deň občanov obce Pušovce spojenú s dňom detí od PSK, ktoré žiadala v rámci 
poskytovaných dotácii.  
d) Poslanci sa dohodli na termínoch uskutočnenia Športového dňa: 2.6., 9.6.,16.6. 2012. 
Poverili p. Namešpetru, aby zistil, ktorý z termínov by bol aktuálny, aby sa nehrali doma 
futbalové zápasy.   
e ) Starosta informoval poslancov o  Žiadosti o dotáciu na projekt Marketingová podpora 
rozvoja cestovného ruchu na území MAS Šafrán, ktorý podal   Mikroregión Haľagoš na PPA. 
Každá obec musí uhradiť spoluúčasť vo výške 109,37 €.  
Obec dostane  turistickú mapu, súbornú publikáciu, pohľadnice, kalendáre, pexeso, 
omaľovánky a propagačno-informačnú tabuľu – všetko v hodnote 1 163 €. 
 

  Poslanci spoluúčasť schválili  hlasovaním za:5, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 0,   

K bodu č. 7 – Uznesenie 
  
            Uznesenie zo zasadnutia prečítala Mgr. Namešperová  
    
           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, 10. máj  2012 
 
 
Zapísal:  Vladimír Marcin 
 

Vladimír Marcin 
starosta obce 

 
 
Overovatelia: p. Mgr. Mária Namešpetrová   
             

              p. Jaroslav Bačkay 


