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

dňa 28.11.2013 o 18.00 h.   v zasadačke Obecného úradu v Pušovciach. 
 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie 
             2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
             3. Kontrola uznesenia 
             4. Prerokovanie rozpočtu na rok 2014  
             5. Orgnizácia Mikuláša 
             6. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce  
             7. Voľba hlavného kontrolóra obce Pušovce   
             8. Rôzne 
             9. Záver 
         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 K bodu č. 1 - Otvorenie 
 

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

 
 K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

             Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
             Zapisovateľ : Ing. Šingľárová   
             Za overovateľov zápisnice : Stanislav Kočiš a 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 informoval o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia z predchádzajúceho 
obecného zastupiteľstva. Všetky úlohy boli splnené. Starosta obce dal poslancom zoznam vlastníkov 
pozemkov od družstva k p. Tivadarovej s vyjadrením či sú za odpredaj alebo darovanie pozemku pre 
výstavbu miestnej komunikácie. Poslanci konštatovali, keďže polovica vlastníkov je za odpredaj 
pozemkov a obec nemá finančné prostriedky zastavuje sa riešenie miestnej komunikácie v tejto časti. 
Starosta obce informoval, že oslovil starostu obce Čelovce, aby sa obec podieľala na opravách 
vodovodu v časti, ktorá vedie do Čeloviec. Starosta obce Čelovce nemá finančné prostriedky a nebude 
riešiť vodu pre časť občanov v obci.  

 
 
K bodu č. 4 – Prerokovanie rozpočtu na rok 2014  
 

             Návrh rozpočtu obdŕžal každý poslanec domov na preštudovanie. Preto sa poslanci venovali 
len položkám, s ktorými nesúhlasili. Skonštatovali, že nakoľko je nákladné vozidlo už niekoľko rokov 
v strate je potrebné ho odpredať. Preto sa zrušili náklady, ktoré boli plánované na prevádzku vozidla.  
Ďalej sa venovali nákladom na vodovod. Obec vyfakturovala všetkým odberateľom po 20 € na 
domácnosť do fondu opráv, aby sa vrátila aspoň časť nákladov na opravy. Poslanci skonštatovali, že 



obec zase dopláca na vodovod a to ešte nemá vodu prevažná väčšina občanov. Je nespravodlivé, aby 
na vodovod doplácali aj občania, ktorí majú problém s vodou. Z toho dôvodu je potrebné znova 
osloviť starostu obce Čelovce, ale aj odberateľov, aby hľadali možnosť prevziať zodpovednosť za 
trasu, ktorá vedie do Čeloviec. Je potrebné, aby opravy znášali buď odberatelia, alebo prispeje aj obec. 
Obec Pušovce nemôže doplácať na vodu pre občanov Čeloviec. Ak sa nenájde spoločné východisko, 
obec Pušovce zastaví vodu do Čeloviec pri prvej poruche na trase smerom do Čeloviec a túto 
neopraví.  
Poslanci sa dohodli, že cena za 1 m3 sa zvýši od 1.1.2014 na 0,71 € a bude narastať o 10 centov každý 
rok, kým sa príjmy nevyrovnajú nákladom. 
Poslanec navrhoval znížiť dotáciu pre TJ o 2000 €. Tieto financie by sa mali použiť na projekt 
„Oddychová zóna“. Niektorí poslanci oponovali, že šport v obci treba podporovať a zníženie dotácie 
by bolo likvidačné. Keďže sa nevedeli dohodnúť dali hlasovať kto je za zníženie.  
Za zníženie boli dvaja poslanci a proti piati. Dotácia pre TJ ostane podľa návrhu. 
 

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

Ďalej Ing. Šingľárová informovala poslancov, že v NR SR je na schválení novela zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. V tejto novela sa navrhuje, že obce do 
2000 obyvateľov neuplatňujú programy obce, ak to schváli obecné zastupiteľstvo. Z toho dôvodu obec 
programovú štruktúru na rok 2014 nepripravila. Návrhuje poslancom, aby schválili, že obec nebude 
uplatňovať programy obce na rok 2014. Pokiaľ táto novela nebude schválená do 10.12.2013 obec 
pripraví programy a zvolá obecné zastupiteľstvo za účelom preokovania programov. 
 

Poslanci schválili neuplatňovanie programov obce  hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, 
nehlasoval: 0, schválili  

          
           K bodu č. 5 – Organizácia Mikuláša 
 
              Starosta obce oboznámil poslancov, že sa rozprával s riaditeľom ZŠ a dohodli sa, že 
posedenie pri jedličke by sa mohlo uskutočniť 15.12.2013 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome. Kultúrna 
komisia si vezme na starosť organizáciu. Balíčky pre deti zabezpečí pracovníčka. 
            
          
           K bodu č. 6  – Príkaz starostu obce na na vykonanie inventarizácie majetku za rok 2013 
 
               Starosta obce vydal Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku za rok 2013 k 31.12.2013. 
S týmto oboznámila poslancov pracovníčka obce. Zároveň oboznámila poslancov s inventarizačnou 
komisiou, ktorá bude zodpovedať za výsledky inventarizácie.  
             
          
           K bodu 7 – Voľba hlavného kontrolóra obce Pušovce 
 
            Obecné zastupiteľstvo v Pušovciach v súlade s § 18a ods. (4) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov svojím uznesením č.17/2013 zo dňa 29.6.2013 
vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Pušovce. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlásilo 
na 28.11.2013,  stanovilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náleţitosti 
prihlášky.  Dňa 12.11.2013 o 18.00 hod. sa v kancelárii OcÚ Pušovce, 082 14 Pušovce č.14 
uskutočnilo zasadnutie komisie za účelom otvorenia obálok. Bolo skonštatované, že prihlášku do 
funkcie hlavného kontrolóra dal jeden kandidát. Prihláška obsahovala požadované doklady a tým 
splnila podmienky stanovené uznesením OZ Pušovce  č.17/2013. Na zvolenie hlavného kontrolóra je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Poslanci schválili verejnú voľbu 
hlavného kontrolóra obce. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovanie skončilo: 
 



          Poslanci  hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili hlavného kontrolóra 
obce  
 
Na základe výsledkov verejného hlasovania starosta obce skonštatoval, že za hlavného kontrolóra obce 
Pušovce bola  jednohlasne zvolená  Ing. Helena Šinglárová, bytom Pušovce 67.               
 
         
         K bodu č. 8  – Rôzne          
      
- p. Namešpetrová – je potrebné doriešiť verejné osvetlenie od križovatky smerom na Čelovce. Hneď 
na začiatku pri záhrade p. Vraňucha je tma a keď chodia ľudia večer nie je ich vidno. 
 
- je potrebné tiež doriešiť osvetlenie na cintoríne. Schodíky sú neosvetlené a starí ľudia majú problém 
pri vstupe. Bolo by potrebné osvetliť aj tú časť cintorína. 
 
   
          
 
            K bodu č. 9 – Záver          
 
             Starosta obce ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 
 
 
 
V Pušovciach,  28.11. 2013 
 
 
Zapísala:   Ing. Šingľárová   
 
 
 
 

Vladimír Marcin 
                                                                                                                              starosta obce 

 
 
 
 
 
 
Overovatelia: p. Stanislav Kočiš   
             

              p. Mgr. Lukáš Tivadar 

 


