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

dňa 27.3.2014 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 dodatku č. 2 – Stavebný úrad, spoločná úradovňa  
             5. Oboznámenie s ročnou závierkou za rok 2013 
             6. Rôzne   
             7. Diskusia 
             8. 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 : Ján Namešpetra a Marek Krištof  
             

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

           Obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj p. Miroslav Anderko. Na obecný úrad podali 
občania z ulice, kde býva p. Anderko, žiadosť o napojenie na vodovod pre nedostatok vody. 
Informoval poslancov, že už dva roky má problém s vodou. Keďže platí dane ako každý iný 
žiadal poslancov, aby našli finančné prostriedky na prepych cez cestu. Tak by sa mohla ulica 
napojiť na vodovod, ktorý je potiahnutý od nového vodojemu. Všetci občania na tejto ulici 
majú problém s vodou. Konštatoval, že je smutné, keď rúra je zakopaná v zemi od roku 2000 
a vodovod nie je dokončený. Je potrebné apelovať aj na ministerstvo, aby bolo v ich záujme 
dokončiť začaté stavby. 
Starosta obce informoval, že je podaná žiadosť na dokončenie. V polovici apríla by sme mali 
vedieť či obec dostane finančné prostriedky na dokončenie vodovodu. Ak nie poslanci 
rozhodli, že je potrebné osloviť firmu, ktorá vodovod začala, aby sa urobil prepich a napojila 
ulica na vodovod. Pán Anderko dostane odpoveď na žiadosť písomne. 

 
K bodu č. 3 – Kontrola uznesenia 

              
            Starosta obce informoval o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia z predchádzajúceho 
obecného zastupiteľstva. Všetky úlohy boli splnené.  
 

 K bodu č. 4 – Prerokovanie dodatku č. 2 – Stavebný úrad, spoločná úradovňa  
 
              Starosta obce oboznámil poslancov s dodatkom č. 2 Stavebného úradu, ktorý  



pojednáva o úhrade nájomného za priestory Stavebného úradu. Ďalej oboznámil poslancov, že 
nesúhlasil s týmto dodatkom, nakoľko si myslí, že obec dáva na chod Spoločného  úradu 
dostatok finančných prostriedkov. Na začiatku, keď sa zriaďoval Spoločný úrad bolo 
povedané starostom obce Kapušany, že náklady znesie ich obec, pretože pre nich robí 
Spoločný úrad všetku stavebnú agendu. Poslanci nesúhlasili s navýšením za nájom a energie 
o takú veľkú čiastku, keď poplatky za stavebné konania sa k 1.1.2013 zákonom č. 439/2012 
Z. z. menili a navyšovali niekoľkonásobne smerom nahor. Pritom jednotlivé položky sa 
rozdeľovali a spoplatňovali. 
 Poslanci sa pýtali podľa akého kľúča rozpočitávali nájom na obce, keď to nevychádzalo 
podľa počtu obyvateľov ani počtu obcí. Navrhli, aby sa  prehodnotilo či by nás nevyšlo 
lacnejšie, ak vystúpime zo Spoločného úradu. Nemáme toľko rozhodnutí a keď prepočítame 
koľko dáme financií na chod SÚ vychádza jedno rozhodnutie veľmi draho. Poslanci požiadali 
starostu obce, aby na najbližšom zasadnutí OZ predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov 
stavebného úradu  za rok 2013 konkrétne za obec Pušovce položkovite príjmy a výdaje.  
Starosta obce dal hlasovať  o dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení SOÚ zo dňa 15.7.2009. 
 

Poslanci dodatok č. 2 hlasovaním za: 0, proti: 7, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, neschválili .    

         K bodu č. 5 – Oboznámenie s ročnou závierkou za rok 2013 
 
             Poslanci dostali materiál pred zasadnutím OZ. Pýtali sa na položky, ktoré im neboli jasné. 
Informácie podala pracovníčka OcÚ. Na najbližšom zasadnutí bude prerokovaný záverečný účet. 
Poslanci závierku vzali na vedomie.  
 
                K bodu č. 6  – Rôzne 
 
- starosta obce informoval poslancov, že je podpísaná zmluva na finančné prostriedky z MAS Šafran 
na rekonštrukciu KD. Odovzdanie staveniska bude dňa 3.5.2013. Poslanci upozornili starostu, že je 
potrebné dojednať ako bude odoberaná el. energia a voda. Náklady by mal znášať  dodávateľ. 
- p. Namešpetra informoval poslancov, že vypratali garáž. Je potrebné ho vymaľovať a opraviť okno. 
Je tam starý pásový dopravník. Bolo by dobré, ak by každý z poslancov zistil, či by ho niekto nechcel 
kúpiť. Ak nie tak ho dať do šrotu a peniaze použiť na opravu garáže.            
 
             K bodu č. 7  – Diskusia          
      
V diskusii nevystúpil nikto.  
 
           K bodu č. 8 – Záver          
 
              Starosta obce ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval prítomným poslancom za účasť. 
 
 
V Pušovciach,  27.3. 2014 
 
 
Zapísala:   Ing. Šingľárová   
 
Overovatelia:  Ján Namešpetra 
                
         Marek  Krištof 
 

Vladimír Marcin 
starosta obce 



 
 
 
 


