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

dňa 2.7. 2012 o 18.00 h.   v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach. 
 

Program zasadnutia: 

 1.  Otvorenie 
             2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
             3. Návrh a schválenie použitia nového čerpania finančných prostriedkov z MAS                     
             4. Došlá pošta 
             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. Starosta obce zvolal obecné zastupiteľstvo telefonicky pre naliehavosť 
úlohy. 
 

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  
 
           Za zapisovateľa určil starosta obce  Ing. Ivicu Šingľárovú,   
           za overovateľov zápisnice : Mgr. Lukáš Tivadar a Ing. Pavol Majerník  
             
          Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili 
bez pripomienok.    
 

K bodu č. 3 – Návrh a schválenie nového čerpania finančných prostriedkov z MAS 
              
             Starosta obce informoval poslancov, že vo štvrtok 28.6.2012 sa uskutočnilo 
zasadnutie členov MAS Šafran, na ktorom sa rozdelili doposiaľ nevyčerpané finančné 
prostriedky. Do 3.7.2012 je potrebné nahlásiť ako obce preinvestujú tieto prostriedky. 
Starosta obce navrhol použiť tieto financie na rekonštrukciu kultúrneho domu. Dom smútku 
ako navrhli poslanci by sa za túto sumu nedal postaviť. Ján Namešpetra navrhol použitie na 
rekonštrukciu obecného úradu, Ing. Majerník na pokračovanie výstavby chodníka. Po dlhej 
debate sa poslanci dohodli, že tieto prostriedky vo výške 42 595,55 € použijú na 
rekonštrukciu obecných budov v Opatrení č. 3.4.1. Prostriedky vo výške 110 000 € sa použijú 
na vybudovanie športového areálu. 
   
         Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.  

 
K bodu č. 4 – Došlá pošta 
 

             Starosta obce odovzdal sťažnosti od občanov, ktoré došli na obecný úrad, predsedovi 
komisie pre ochranu verejného poriadku  p. Bačkayovi Jaroslavovi. 



Pán Bačkay so sťažnosťami oboznámil poslancov a zároveň ich požiadal, aby aspoň dvaja išli 
s členmi komisie do terénu a sťažnosti prešetrili. Dohodli sa na sobotu 7.7.2012.                    

 
        

 
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, 2. júla  2012 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Šingľárová 
 
 
 

Vladimír Marcin 
starosta obce 

 
 
 
Overovatelia: Mgr. Lukáš Tivadar   
            

             Ing. Pavol Majerník 

 


